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hode s příslušným ministrom alebo miesto 
příslušného ministra. Posobnost’ právě ře
čenu. vykonává nabudúce příslušný minister.

§2.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti dňom 
1. júia 1928 a prevedie ho minister vnútra 
v dohodě so zúčastněnými ministrami.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

©5.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928,

o přesunu působnosti politických a některých 
státních odborných úřadů na Podkarpatské 

Rusi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 4, odst. 2, § 5, odst. 4, a § 8, odst. 1, 
č. 1, zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 
Sb. z a n., o organisaci politické správy:

§ I-

t1) Záležitosti, jež podle ustanovení §§ 37 
a 38 zák. čl. VI/1876 o správním výboru do
sud na Podkarpatské Rusi příslušejí župnímu 
správnímu výboru a které obstarával podle 
| 2 vládního nařízení ze dne 7. června 1923, 
č. 113 Sb. z. a n., župan, svěřují se státním 
zastupitelstvům (vedoucím okresních soudů), 
hlavnímu státnímu zastupitelstvu a minister
stvu spravedlnosti podle předpisů dosud 
platných.

(2) Platnosti pozbývají §§ 37 a 38 zák. 
čl. VI/1876 a nařízení býv. uh. ministerstva 
vnitra ze dne 18. dubna 1877, č. 16.132, a ze 
dne 25. února 1883, č. 6042.

§ 2.

(1) Státní stavební úřady, státní zeměděl- 
sko-technický úřad, státní lesní inspektoráty, 
státní, lesní úřady, státní okresní lesní sprá
vy, státní zemědělský inspektorát a úřady 
státních župních a okresních zvěrolékařů na 
Podkarpatské Rusi se zrušují.

(2) Působnost státního zemědělsko-technic- 
kého úřadu se přenáší na zemský úřad. Pů
sobnost státních stavebních úřadů, státních 
lesních inspektorátů, státních lesních úřadů, 
státního zemědělského inspektorátu a stát
ních župních zvěrolékařů se přenáší na zem
ský úřad; pokud tyto orgány obstarávaly od
bornou službu pro hlavnoslúžnovské úřady, 
přenáší se tato jejich působnost na okresní 
úřady. Působnost státních okresních lesních 
správ a státních okresních zvěrolékařů se 
přenáší na okresní úřady.

(3) Zemský úřad a úřady okresní budou 
vykonávati působnost na ně tímto přenesenou 
přidělenými odbornými zaměstnanci. Po
třebné odborné zaměstnance úřadům zem
skému a okresním přiděluje v dohodě s mini
strem vnitra příslušný odborný ministr, který 
může podle potřeby exponovati odborné^ za
městnance dočasně mimo jejich stálé služební 

místo.
(4) Poměr odborných zaměstnanců k poli

tickým úřadům, kterým jsou přiděleni, a 
k jejich přednostům, jakož i způsob výkonu 
služby se řídí jednacím řádem pro zemské a 
okresní úřady. Podrobnější pokyny o výkonu 
odborné služby u těchto úřadů může vydati 
příslušný odborný ministr v dohodě s mini
strem vnitra.

(5) Okresními úřady se rozumějí y Užho- 
rodě a Mukačevě městské notářské úřady.

§ 3.
(1) účetní služba župní, včetně služby 

okresních účtovníků, obstarávaná dosud na 
Podkarpatské Rusi účtárnami přidělenými 
finančním ředitelstvím, přenáší se na zemský 
úřad, případně na úřady okresní, účetní 
službu vykonává účetní úřednictvo, přidělené 
účtárně zemského úřadu pod odpovědností 
vedoucího účetního úředníka, u okresních 
úřadů okresní účtovníci.

(2) Kteří úředníci účtáren přidělených 
finančním ředitelstvím, včetně okresních 
účtovníků budou přiděleni úřadu zemskému 
a úřadům okresním, určí ministr financí v do
hodě s ministrem vnitra.
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0) Působnost zemského úřadu v Užhorodě, 
kterou vykonávají na Slovensku podle vlád
ního nařízení ze dne 17. září 1926, č. 190 Sb. 
z. a n., okresní úřady, se přenáší na okresní 
úřady.

(2) Věci, které nebyly vyřízeny v den, kdy 
toto nařízení nabude účinnosti, vyřídí se po- 
dle dosavadních předpisů.

§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. července 1928 a provede je ministr vnitra 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Šrámek v. r.

Černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

§ 4.

98.
Vládní nařízení 

ze dne 28. června 1928 
o některých přesunech působnosti zemských 

úřadů na úřady okresní.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 8, odst. 1, č. 1, zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci 
politické správy:

§ 1.

í1) Na okresní úřady se přenáší působnost 
zemského úřadu v Brně, která

1. byla zvláštními předpisy vyhrazena okres
ním zastupitelstvům a výborům na Moravě 
a ve Slezsku, avšak dosud byla vykonávána 
zemským výborem (zemskou správní komisí),

_ 2- příslušela podle jiných předpisů než před
pisů uvedených pod čís. 1. zemskému výboru 
na Moravě a zemskému výboru (zemské 
správní komisi) ve Slezsku, pokud rozhodo
valy nebo činily opatření:

a) o stížnostech (odvoláních, námitkách 
atd.) proti rozhodnutím a opatřením orgánů 
obecních a kostelních konkurenčních výborů 
nebo

b) nedošlo-li k dohodě mezi obcemi (obec
ními orgány) nebo mezi těmito a soukromými 
stranami, nebo

c) na místě orgánů obecních z důvodu de- 
voluce atd.

(-) Předchozí ustanovení se netýká působ
nosti, kterou zemské výbory (zemská správní 
komise) vykonávaly vůči městům se zvláštním 
statutem.

(3) Působností zemského výboru ve Slezsku 
podle předchozích ustanovení rozumí se též 
pravomoc, jež příslušela zemské správě poli
tické v Opavě podle vládního nařízení ze dne 
17. července 1919, č. 398 Sb. z. a n„ jímž část 
pravomoci zemského výboru slezského pře
jímá správa státní.

§ 2.

0) Z působnosti zemských úřadů v Brati
slavě a Užhorodu se přenášejí na okresní 
úřady věci, jak jest uvedeno v příloze k tomuto 
nařízení.

Okresními úřady podle odstavce 1 roz- 
umějí se i státní policejní úřady v oboru jich 
působnosti a ve městech s regulovaným ma
gistrátem městské notářské úřady.

§ 3.

O Věci, ve kterých úřad dosud příslušný 
Y v4en, kdy toto nařízení nabude účinnosti, 
ještě nerozhodl, se vyřídí podle tohoto na
řízení.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň 
se zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n. a provede 
je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

Dr. Šrámek v. r.,

černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Tisov. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gažík v. r.


