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174.

Vládní nařízení 
ze dne 27. října 1928, 

jímž se v zemi české a Moravskoslezské určují 
obvody a sídla okresních úřadů a některá 
města se zvláštním statutem podrobují vše

obecně platným obecním zřízením.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 3., § 3, odst. 2., a hlavy druhé, 
odst. 1., zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 
Sb. z. a n., o organisaci politické správy:

§ 1-
Sídla a obvody okresních úřadů v zemi české 

a Moravskoslezské se shodují se sídly a obvody 
dosavadních okresních politických správ, po
kud v tomto-nařízení není ustanoveno jinak.

§ 2.
V zemi Moravskoslezské se vylučují obce: 

Hněvošiee, Hoštice Malé, Hoštice Velké, Chle- 
bičov, Kobeřiee, Oldřišov, Rohov, Služovice, 
Střahovice, Sudice,' Třebom a Vrbka z obvodu 
dosavadní okresní správy politické v Hlučíně 
a připojují k obvodu okresního úřadu v Opavě 
a obce: Děhylov, Dobroslavice, Martinov, 
Plesná a Třebovice se vylučují z obvodu dosa
vadní okresní politické správy v Bílovci a při
pojují k obvodu okresního úřadu v Hlučíně.

§ 3.
O) Města se zvláštním statutem: Frýdek, 

Hradiště Uherské, Jihlava, Kroměříž a Znojmo 
se podrobují všeobecně platným obecním zří
zením a připojují k obvodům okresních úřadů 
se sídlem v tom kterém městě.

(2) Pokud platí pro tato města zvláštní usta
novení z toho důvodu, že se řídí zvláštním sta
tutem, pozbývají ona ustanovení platnosti a

jmenovaná města podléhají předpisům vše
obecně pro obce platícím.

§ 4.
Toto nařízeni nabývá účinnosti, pokud jde 

o provedení voleb do zemských a okresních 
zastupitelstev, dnem vyhlášení, jinak dnem 
1. prosince 1928; provede je ministr vnitra.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. 
Novák v. r.
Dr. Srdínko v. r. 
Najman v. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Gažík v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Nosek v. r. .

175.

Vládní nařízení 
ze dne 19. října 1928 

o příplatcích zřízencům bývalé finanční stráže, 
případně pohraniční finanční stráže ve vý
službě a pozůstalým po těchto zřízencích, ze

mřelých v činné službě nebo ve výslužbě.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 6 zákona ze 24. května 1928, č. 80 
Sb. z. a n., o příplatcích některým státním a 
jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě 
a pozůstalým po takových zaměstnancích, ze
mřelých v činné službě nebo ve výslužbě:

§ I-
Za státní zaměstnance,_ podrobené^ předpi

sům zákona ze dne 24. května 1928, č. 80 Sb. 
z. a n., pokládají se ve smyslu § 6 tohoto zá
kona i zřízenci bývalé finanční stráže, pří
padně zřízenci (podúředníci) pohraniční fi
nanční stráže a jejich pozůstalí, jestliže na
byli nároku na řádné odpočivné (zaopatřo
vací) požitky na základě služebních požitků, 
upravených podle zákona ze dne 20. prosince
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