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Vládní nařízení
ze dne 20. prosince 1927
o úhradě drahotních přídavků k důchodům
podle zákona o pensijním pojištění.

Vyhláška ministra vnitra
ze dne 21. prosince 1927
0 zřízení policejního komisařství v Šumperku.
§ 1.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 20. prosince 1922,
č. 399 Sb. z. a n., o dalším vyplácení dra
hotních přídavků k důchodům podle zákona
o pensijním pojištění:
ČI. I.
§ 7, odst. 1., zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 299 Sb. z. a n., o drahotních přídavcích
k důchodům podle zákona o pensijním poji
štění, ve znění vládního nařízení ze dne 22.
prosince 1926, č. 245 Sb. z. a n., mění se
takto:
„Nositel pojištění uhradí přídavky vypla
cené ve správním roce 1927 rozvrhem na své
členy zaměstnavatele v poměru prémií
v tomto správním roce předepsaných. Pro
cento úhrady jest zaokrouhliti na nejblíže
vyšší čtvrtinu a případného přebytku použiti
ve prospěch úhrady v příštím roce. Příspěvek
podle těchto pravidel předepsaný jest splatný
prvního dne měsíce následujícího po doručení
výměru. Právo sraziti si poměrnou částku to
hoto příspěvku (§ 36 zákona o pensijním po
jištěni) zaměstnavateli nepřísluší."
čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr

Podle zákona ze dne 16. března 1920, č. 165
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje zřizovati
státní policejní úřady, pokud se týče zákona ^e
dne 19. prosince 1924, č. 308 Sb. z. a n., kterým
se prodlužuje platnost právě uvedeneho
zákona, zřizuje se počínajíc dnem 31. prosince
1927 v Šumperku policejní komisařství.
§ 2.
Policejní obvod.
Působnost tohoto policejního komisařství
vztahuje se k obvodu města Šumperka a
místní obce Temenice.
Toto území jest obvodem policejního komi
sařství v Šumperku.
§ 3.
Působnost.
Působnost tohoto policejního komisařství
obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:
1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož
1 veřejného pořádku a pokoje;
2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a
cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných
občanských legitimací;
3. spolkovou a shromažďovací policii;

■ 2564

Sbírka zákonů a nařízení, ě. Í03.

4. tiskovou policii;
5. péči o bezpečnost osoby a majetku;
6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na
cestách po stránce v předešlém bodě dotčene
a policejní záležitosti při vozbě železniční a
při letecké dopravě;
7. vykonávati zbrojní a nábojní policii,
jakož i bezpečnostně-policejní ustanovení
předpisů o třaskavinách;
8. divadelní policii, povolovati všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadelních
koncesí, kinematografických licencí a povolení
pro šantáhy a cirkusová představení), schvalovati předkládané programy a texty písni
(minrn předběžnou censuru divadelní, jíž
obstarává soustředně pro celou Moravu poli
cejní ředitelství v Brně), povolovati maškarní
plesy, veřejné plesy a taneční hudby;
9. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám,
veřejným shromaždištím a zábavním místům
a ^u. Podobným podnikům, dozor ke hrám na
veřejných místech a spolupůsobiti při výkonu
předpisů o policejní hodině zavírací;
10. policii mravnostní;
11. policii čelední;
12. výkon řádu pro fiakry;
13. policejní právo trestní na základě cis.
nař. ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., podle
působnosti policejnímu komisařství dané;
^14. policejní úřední úkony podle ustanovení
zákona ze dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z.
a n., o potírání pohlavních nemocí;
15. vynášeti nálezy, aby byl někdo po
strkem odveden, pokud tyto záležitosti nebyly
přeneseny zemskými zákony obcím, a vy
hoštěn podle zákona ze dne 27. července 1871,
č. 88 ř. z., jakož i aby byl postaven pod poli
cejní dozor;
16. policejní úřední úkony podle ustanovení
trestního řádu soudního.
§ 4.
Organisace.
V čele policejního komisařství je správce.
Správci policejního komisařství bude dán
konceptní, kancelářský a služební personál,
jehož mu bude třeba.
§ 5.
K podpoře a k vykonávání policejní exeku
tivní služby bude podřízena správci policej

ního komisařství stráž bezpečnosti uniformo
vaná a neuniformovaná.
černý v. r.
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Vyhláška ministra vnitra
ze dne 21. prosince 1927
o zřízení policejního komisařství v Krnově.
§ IPodle zákona ze dne 16. března 1920, č. 165
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje zřizovati
státní policejní úřady, pokud se týče zákona
ze dne 19. prosince 1924, č. 3C6 Sb. z. a n.,
kterým se prodlužuje platnost právě uvede
ného zákona, zřizuje se počínajíc dnem 31.
prosince 1927 v Krnově policejní komisařství.
§ 2.
Policejní obvod.
Působnost tohoto policejního komisařství
vztahuje se k obvodu města Krnova.
Toto území jest obvodem policejního komi
sařství v Krnově.
§ 3.
Působnost,
Působnost tohoto policejního komisařství
obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:
1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož i ve
řejného pořádku a pokoje;
2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a
cizinecké, jakož i záležitosti pohraničního
styku a všeobecných občanských legitimací;
3. spolkovou a shromažďovací policií;
4. tiskovou policií;
5. péči o bezpečnost osoby a majetku;
6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na
cestách po stránce v předešlém bodě dotčené
a policejní záležitosti při vozbě železniční a při
letecké dopravě;
7. vykonávati zbrojní a nábojní policií,
jakož i bezpečnostně-policejní ustanovení
předpisů o třaskavinách;
8. divadelní policií, povolovati všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadelních
koncesí, kinematografických licencí a povolení

