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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), schvalo- 
vati 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.

180.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 21. prosince 1927

o zřízení policejního komisařství v Krnově.

§ I-
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 
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
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pro šantány a cirkusová představení), schva- 
lovati předkládané programy a texty písní, 
povolovati maškarní plesy, veřejné plesy a ta
neční hudby;

9. dohled k výčepům, hospocsám a zájezdním 
hostincům, kavárnám, noclehárnám, veřejným 
shromaždištím a zábavním místům a ku po
dobným podnikům, dozor ke hrám na veřej
ných místech a spolupůsobí ti při výkonu před
pisů 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 postrkem 
odveden, pokud tyto záležitosti nebyly přene
seny zemskými zákony obcím, a vyhoštěn po
dle zákona ze dne 27. července 1871, č. 88 ř. 
z., jakož i aby byl postaven pod policejní 
dozor;

16. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního.

§ 4.
Organ isace.

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.

189.

Vádní nařízení 
ze dne 20 prosince 1927, 

jímž se doplňuje celní sazebník pro českoslo
venské celní území.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírám cla:

§ 1.

Za sazební číslo 244 zařaďuje se tato 
poznámka:

„3. — Plochá vlákna do šíře 5 mm a napo
dobeniny žíní, jakož i hedvábí chvostkové ve 
svazečcích nebo pásmech vláken, nastřihaných 
na délku nejvýše 2 m..................... beze cla.“

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 31. 
prosince 1927; provede je ministr financí 
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a 
živnosti.,

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r,
Dr. Spina v. r. Dr. Srdínko v. r.
Udržal v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r. Dr. Gažík v. r.

Státní tiskárna v Praze


