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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.
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„ . . -iúřadu

vyvlastúo- 
vání

obecních, 
pokud neide 

o města 
se zřízeným 
magistrátem

tiskových

2 i spolkových

novolení přípravných prací podnikům zřmttm- 
P ným pouze na území jedné obce vyjma zelez-

zjištění škody, uložení složití kauci za sko y 
způsobené přípravnými pracemi

veškerá působnost

opatření, pokud jde o dočasnou správu obecních 

(městských) záležitosti

přijetí ohlášení o zřízení tiskárny a litografi- 

ckeho podniku
vedení evidence všech tiskopisů, jež mají bytí 

Douličně rozšiřovány, zakázaní pouličního roz 
sírování politických tiskopisu z veřejných dů

vodů ,
vzetí na vědomí oznámení o založený periodi

ckého tiskopisu nebo změny ve vydávám resp. 
zákaz jeho vydávání, vedeni evidence a o pe- 
riodických tiskopisech.

min. nař. 
6. 1394/1873 

B. M.

bezprostřední dozor nad činností spolků, jich evi
dence v okresu a podávání zprav nadrizenenu 
úřadu, kdykoliv spolek překročí obor působ

nosti stanovami mu vymet ene

sbírek min. nař.
milodarů č. 35100/1897 

B. M.

odstavec 3,
6. 1

povolení sbírek na území okresu konaných ve
řejnou výzvou v časopisech

matričních zák. čl. 
XXX1II/1894

manžel
ských

zák. čl.
XXX1/1894

zák. čl. 
XXXÍII/1894

zák. čl.
XXXI/1894

10,
odst. 1

20, odst. 1 
31,

odst. 4

obvodě „ .,
ověření a opatření pečetí obou exempláru matnk
r°S v StH^i^sSv^c^i os

líka obcí téhož polit, okresu

59, odst. 2
ve znéní zákona 

č. 113/24:
Sb. z. a n.

vysvědčení o ^ způsobilosti k sňatku 

čsl. příslušníků v cizme

113,
ve zněm zákona 

č. 113124 
Sb. z. a n.

51
ve znění zákona 

č.113/24 
Sb. z. a n.

24

^^7—0 způsobilosti k sňatku ci

zinců v tuzemsku

prominutí čekací doby ženám už dříve pro

vdaným

P
oz

ná
m

ka



384 Sbírka zákonů a nařízení, č. gg.

G
se přixášf na okresní úřady působnost příslušející zemskému úřadu 

v Bratislavě a Užhórodě.

OQ
G ^t- >: o vrt ve věcech

podle 5
s

^ o 
^ co 
> (předpis) (paragraf,

článek) (předmět působnosti)
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UNO
Ph

t 2 3 4 5 H

m
in

is
te

rs
tv

a š
ko

ls
tv

í 
a n

ár
od

ní
 os

vě
ty

. správy škol 
ludových a 
občanských 
a dětských 
opatroven

veškerá působnost zemského úřadu vyjímajíc působnost:

, a) pri zahajování a provádění disciplinárního řízeni s učiteli obec
ních, pokud se týče církevních škol podle § 7, čís. 3, zák. čl. XXVIII/1876 
a podle § 22, čís. 2 a čís. 3, odst. 2 a § 23, odst. 4, zák. čl. XXVII/1907;

b) při disciplinárním řízení s opatrovatelkami nestátních dětských 
opatroven podle § 13,-odst. 2, a § 29, odst. 3, zák. čl. XV/1891 a podle 
§ 22, a § 23, odst. 3 zák. Čl. XL/1913.

veřejných 
cest a mýt

zák. čl. I./1S90 7 a 14 stanovení příspěvků obcí na průběžné trati stát
ních a zemských silnic

43,
odst 3. a 5

rozhodování o ustanovení inženýrů pro silniční 
komise obecních (vicinálních) cest, o určení a 
o náhradě jejich požitků a jmenování jejich

"5 '

46, odst. 2 opatření ohledně cest, jež podle své koncesní li
stiny anebo výsledku administrativní pochůzky 
spravuje a udržuje železniční podnik

!

o
53, odst 1 opatření pro obstarávání technické agendy obec

ních cest obcím bez zřízeného magistrátu
c

‘oT>t-03>

54, odst. 2 povolení stavby cest zřizovaných pro veřejnou 
dopravu soukromníky, společnostmi a družstvy

a>
coI-'o

.52c

57, odst. 1 nařízení a provedení místní pochůzky o projek
tech cest a umělých objektů ňa nich, které na
řizuje ministerstvo, pokud nejde o silnice a 
objekty státní

57, odst. 4 rozhodování o tom, kdy může býti upuštěno od 
konání místní pochůzky

60, odst. 3 rozhodování o výsledku komise nařízené podle 
§ 57, odst. 1, pokud nejde o silnice a umělé 
objekty státní

79 vedení evidence přívozů a lodních mostů

84, odst. 1 provádění místního ohledání při žádostech za 
udělení mýtního práva

honebních zák. čl. XX/1883 3, odst. 2 schvalování pronájmu obecních honiteb

’> 24 pozvání k účasti na úředních honech
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nař. č. 
23542/1895

B. M.

nař. č. 
36219/1910

F. M.

nař. min. 
s plnou mocí 

č. 15188/24

38, odst. 1

1

2

1, odst. 2

návrh na opatření proti pytláctví a proti odstře
lování zvěře v době šetření

povolení k hubení dravé a škodlivé zvěře jedem

vydávání poukázek na vydání jedu

podávání žádostí za povolení dopravy živé uži
tečné zvěře a vajíček užitečného divokého pta
ctva a vydání dopravní legitimace

schválení pronájmu obecní honitby z volné ruky
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se přenáší na olnesní úřady působnost příslušející zemskému úřadu 
v Bratislavě a Užhorodě

ve věcech

podle

(předpis) (paragraf,
článen)

(předmět působnosti)

zeměděl
ských

zaměstnanců

zák. čl. 
XXVII/1900 !

zák. 61. XVI/1900 
ve znění zák. čl. 

XIV/1902

25

26

30, Odst. 6

posudek o žádostech o dispens od povinnosti míti 
diplomovaného úředníka a o žádostech o dis
pens od kvalifikace

výzva majitele, aby zaměstnával diplomovaného 
hospodářského úředníka

posudek o pověření osoby nejsoucí ve veřejném 
úřadě úkolem dozorčího úřadu

zvěrozdra-
votnických

—

zák. čl. VII/1888

nař. 40.000/1888 
F. M.

nař. č.
8000/1893 F. M.

zák. čl.
XVII/1900

78

83, odst. 2

119

135, odst. 1 
pism. b—f, j

57

72

158, odst. 1 

223 

250

297, odst. 3

300, odst. 2 

14, pům. a

14, písm. b 

14, písm. c

14, písm. e 

15 

6

hlášení ozhřívky vojenské správě

povolení k porážce a zužitkování dobytka plicní 
nákazou stiženého anebo z ní podezřelého a 
k přepravě do jiné obce, pokud jde o obce té
hož okresu

evidence o zvěrolékařích

zjištění vzniku i zániku nákazy, evidence o ná
kazách, jich hlášení, navrhování stanic želez
ničních a lodních nakládacích a skládacích, na
vrhování odborných znalců, dozor na zařízení 
a opatření zvěrodravotnická, publikace di
plomů a dozor nad zvěrolékařskou praxí

vyznačení hnacích cest pro dobytek

vzetí nestátního zvěrolékaře do přísahy

povolení k zabití zvířat pro spotřebu v obci

povolení k očkování

povolení výjimek ze zákazu o dohonu a přehonu 
ovcí při ovčích neštovicích

kontrasignování diplomu zvěrolékařského a pu
blikování

vyhlašování diplomů zvěrolékařů

opatření o dobytcích pasech, zakaz vyháněni 
skotu a jeho popsání

výkazy o plicní nákaze

členství v odhadních komisích k ocenění dobyt
čat z úředního rozkazu poražených

opatření o odděleném chování a krmení dobytka

vysílání pokladníka k výplatě odškodného

rozhodování o komisionelníeh výlohách zvěro
lékaře

P
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m

ka



m
in

is
te

rs
tv

a z
em

ěd
ěl

st
ví

. 
^

 V o
bo

ru
 stá

tn
í

sp
rá

vy
386 Sbírka zákonů a nařízení, č. 98.

se přenáší na okresní úřady působnost příslušející zemskému úřadu 
v Bratislavě a Užhorodé

ve věcech
podle

(předpis) (paragraf,
článek) (předmět působnosti)

polního 
hospodářství 

a polno- 
hospodářské 

policie

opatření
proti

phyloxeře

falšování
vína

zák. čl. 
XVII/1883

zák. čl. 
XLVII/1908

11 dozor nad opatřeními proti phyloxeře

20, odst. 6

rybářství

zák. čl. XII/1894 
a přísl. 

ustanoveni 
nař. č.

48.000/1894 F. M.

zák. čl. XIX/1888 
a příslušná 

ustanovení nař. 
6.5000/1899 F.M. 

ve znění 
upraveném 

nařízením č. 
70.994/1897 F. M. 

a
86.913/1898 F.M.

2, odst 1 

9, odst. 2

11, odst. 2

14, odst. 2 

43, odst. 3 

49, odst. 2

63

70

26, odst. 2 

27

rozhodování o odvolání

15

31

47,
odst. 3, 4, 5 

48

nedílných
společných

pastvin

zák. čl. X/1913 2, odst. 2

4

8, odst. 1

8, odst. 2 

8, odst. 3 

10 

11

schválení usnesení o trojpolném hospodaření

rozhodování o odvolání proti usnesení valné hro
mady

schvalování organisačního statutu, pokud sou
hlasí se vzorným statutem

určení ploch k osázení stromovím

úlevy při zřizování školek

osazování cest stromovím, pokud jde o stromo
řadí u obecních a vicinálních cest

rozhodování o počtu viničních obcí

schválení viničního obecního pořádku, pokud od
povídá vzorným pravidlům

rozhodování o povinnosti chovati plemeníky

spojování obcí pro účely chování plemeníků

posudek o určení vodních oblastí, ve kterých 
výkon rybolovu může se díti samostatně nebo 
pouze společenstvem

jednání za účelem zřízení rybářského družstva 

působnost při pronájmu rybolovu 

stanovení uzavřených vod v § 13 zmíněných

návrh na utvoření společenstva

opatření k zahájení sporu o držbu nebo vlast
nictví pastviny neb o opravu pozemkové 
knihy

účast při sestavování jmenoslovu a stanov

zpráva o sestavení jmenoslovu a stanov a jich 
vyložení

stanovení dne valné hromady 

vyslání delegáta

odvolací právo proti usnesením valné hromady 

předložení zápisnice o valné hromadě a stížnosti

P
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se přenáší na okresní úřady působnost příslušející zemskému úřadu 
v Bratislavě a Užhorodě

podle

ve věcech
(předpis)

(paragraf,
článek)

4

14

16

39

48

(předmět působnosti)

5 _________

náhradní sestavení jmenosiovu a návrhu stanov

účast na valném shromáždění

rozhodování o usnesení výboru o příspěvcích

přezkoumání platnosti volby a provedení ná
hradních opatření

6

50, odst.

51, odst.

51, odst.

52

53

60, odst.

61

62

předložení zápisnice 

nařízení svolati valnou hromadu 

nařízení svolati náhradní valnou hromadu 

povolení zkrátiti lhůtu ke svolání valné hromady 

účast na valné hromadě

schválení usnesení o rozpočtu, závěrečných 
účtech a o udílení absolutoria

náhradní opatření za orgány společenstva při 
nebezpečích z prodlení

rozhodování o stížnostech do usnesení valné 

hromady

|

68

76

pokutování orgánů družstevních pro neplnění 
povinností

určení kompetentní obce v případě sporu 
o působnost

pozemno- 
knižního 
postupu 
stran ne
dílných 

společných 
pastvin

i

nař č. 8800/ 
1914 L M.
(k zák. čl. 

X/1913)

veškerá působnost

užíváni 
některých 
pastvin na 
Slovensku 
a v Podk.

Rusi

zákon č. 
87/1924 Sb. 

z. a n.

9,
odst. 2

rozhodnutí o přípustnosti společné pastvy v le
sích ochranných a v lesích s vejnym piskem

úpravy
osadnic-

kýcb
poměrů

zák. 6. 224/25 
Sb. z. a n.

17

20

rozhodnutí o způsobu přídělu lesní půdy a past
vin, sdělení tohoto rozhodnutí soudu

dobrozdání o důsledcích přídělu pro zbývající 
státní pozemky

lesních zák. ék 
37/1928 Sb. 

z. a n.

10
přijímati a vyřizovati oznámení o řádných těž

bách i těžbách kalamitních, jakož i přijímati 
žádosti za povolení mimořádné těžby

! Po
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ám
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se přenáší na okresní úřady působnost příslušející zemskému úřadu 
v Bratislavě a Užhorodě

ve věcech
(předpis) (paragraf,

článek)

podle

(předmět působnosti)

03
B
E
NO

Ph

2 3 4 5 6

lesních zák. čl. 
XXXI/1879. 

a přísl. provád. 
nař. zejména 
nař. č. 10092/ 
1881 a 62060/ 

1904. F. M.

vyjma tyto případy:

udíleti dispens od předložení hospod, plánu (§ 19), roz
hodování o připuštění k odborné zkoušce horárské zmí
něné v § 37,

rozhodnutí o utvoření zalesňovací společnosti (§ 167),

posudek o stanovení zalesňovací lhůty a způsob státní 
podpory (§ 177, odst. 4),

posudek o věcech plavení dříví (§ 182)

zák. čl. 
XIX/1898 

a přísl. provád. 
I nař. zejména 

nař. č. 10092/ 
1881 a 

62060/1904.
F. M.

vyjma tyto případy:

schvalování příp. vydání služebních a disciplinárních pra
videl, zejména i stanovení příspěvků za strážení lesů 
(§ 14),

posudek při stanovení paušálu pro poplatky za spravování 
lesů (§ 19),

posudek o žádostech za prominutí a slevu správních 
příspěvků (§ 23)

vodních zák. čl. 
XXIII/1885 

a zák. čl. X'. 111/ 
1913 a pří- 
sluš. prová

děcí
předpisy

vyjma tyto případy:

I. udělovali povolení podle § 157 a 42 zák. čl. XXIII/1885

A) k užívání nebo regulování vod anebo k ochraně proti vo
dám, jakož i k vodním dílům a jich změnám ve vodách 
splavných pro lodi a vory podle § 45 zák. čl. XXIII/1885;

B) ve všech vodách:

1. ke zřízení a změně vodních děl k využití hybné síly vodní, 
když podle žádosti jde o vodní sílu přesahující při nor
málním stavu vody 100 HP

Ad I 
platí též 

pokud 
jde 

o sta
novení 
příspěv

kové 
povin
nosti 
podle 

§40—43 
zák. čl. 
XXllI/ 

1885

2. ke zřízení a změně vodních nádrží s výškou vzduté vody 
větší nežli 4 m nad normál, vodou s obsahem přes 
100.000 m3 vody a bez zřetele na nejvyšší vzdutí s ob
sahem přes 300.000 m3 vody

3. ke zřízení a změně vodovodů na vodu pitnou a užitkovou, 
jimiž se zamýšlí jímati a odváděli spodní voda v množ
ství více nežli 10 1 vteř. (§ 1 zák. čl. XVIII/1913)

II. rozhodovat; o t. zv. ochranném obvodu podle § 16 
zák. čl. XXIII/1885 a § 4 a 5 zák. čl. XVIII/1913,

IIL ve věcech družstev utvořených pro úpravu vod, podle 
částky IV. zák. čl. XXIII/18S5 (§§ 70—128),
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se přenáší na okresní úřady působnost příslušející zemskému úřadu 
v Bratislavě a Užhorodě

ve věcech

podle

(předpis) (paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2 3 4 5

ubytování
vojska

zák. čl. XXXVI/ 
1S79, resp. zák. 
čl. XXI/ 1880

68, písm n/,
dozor nad prováděním ubytování vojska, rozho

dování o stížnostech proti opatřením obcí, atd.

zák. čl XXXIX/ 
1895

min. nař. č. 
4275/1895 H. M.

4, odst. 9 předsednictví ve smíšené komisi

12, odst. 2 podávání návrhů na vyvlastnění

k § 4. zák. 
čl. XXXIX/ 
1895, (bod 5, 

bod 6),

předsednictví a účast ve smíšené komisi pro 
zpracování staveb, programu a další opatření 
stran staveb, plánu

k § 7 zák. 
čl. XXXIX/ 

1895

předsednictví a účast v komisi zjišťující Činžov
ní tarif, a další opatření stran činž. tarifu

k § 9 zák. 
čl. XXXVI/ 

1879

uložení opisu výkazu obsazovacího prostoru

k § 12 zák. 
čl. XXXVI/ 

1879

rozhodování o požadování voj. ubytování

k § 20 zák. 
čl. XXXVI/ 

1879.

dozor nad prováděním ubytování^ vojska, rozho
dování o stížnostech proti opatřením obcí atd.

k § 35 zák. 
čl. XXXVI/ 

1879

bod 5 uložení protokolu o převzetí ubyt. budov atd.

bod 9 rozhodování o uvedení budovy do dobrého stavu

bod 10 zmocňování voj. správy učiniti náhradní opa
tření, ustanovení komise při menších škodách

k § 42 zák. 
čl. XXXVI/ 

1879'

přijímání dat o požadovaném ubytování a sdě
lení jich obcím

P
oz

ná
m
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se přenáší na okresní úřady působnost příslušející zemskému úřadu 
v Bratislavě a Užhorodě.

ve věcech

podle

(předpis) (paragraf,
čiánek) (předmět působnosti)

2 3 4 5

všeobecně
zdravotních

soukromých
nemocnic

zák. čl. 
XIV/1876

zák. 61. XXXVIII/ 
1908

min. naf. 5. 
85.000/1902 B.M 
vc znění uprave
ném nařízením 
č. 140.000/1907 

B. M.

lékáren

lékárnic
kého

personálu

zák. čl. 
XIV/'876

min. nař. 
č. 22370/1883 

B. M.

m'n. nař. 
č. 105.598/1912 

V. K. M.

37

157 b) 

159 b)

159 d) 

159 f)

162 b)

162 c) 

27, odst. 4

27, odst. 6 

30, odst. 1

30, odst. 2

31, odst. 1

31, odst. 2

59, odst. 6 
a 12

125, odst. 5 

20

21

vyslání úředního,lékaře do trestnic a věznic, vy- 
pukne-li epidemie

opatření proti přeplnění bytů

opatření o odvodnění močálů zdraví škodlivých, 
zakládání porostů a závádění kahalisace

nedovolení či vydání zákazu lékařské prakse

opatření, aby bylo umožněno ustanovení porod
ních bab v obcích

preventivní opatření k zamezení místních epi
demií

opatření k zamezení epidemií

povolení, aby 2 obce za určitých podmínek mohly 
míti společně jednu porodní bábu

ustanovení porodní báby pro obec z moci úřední

schválení ročního platu porodní báby, určeného 
obecním zastupitelstvem

určení platu pro porodní bábu z moci úřední

schválení sazby pro obecní porodní báby (nikoli 
též pro městské porodní báby měst se zříze
ným magistrátem), vyměřené obecním zastu
pitelstvem

schvalování obecních rozhodnutí o určení povoz- 
ného pro porodní báby

rozhodování o přípustnosti exekuce pro dlužné 
výlohy a o suspensi její

ustanovení odpovědného správče lékárny z moci 
úřední

evidence, komu podle § 132 zák. čl. XIV/1876 
přísluší požitek z lékárny a kdy nastává zleti
lost dítek

prozatímní opatření, přeruší-li se provoz lékárny 
nebo zanikne-li koncese

oznámení přijetí aspiranta

oznámení zrušení smlouvy s aspirantem a změny 
místa aspirantova

evidence aspirantů farmacie

P
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