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(374.—173.) 174. Nařízení, jímž se v zemi České a Moravskoslezské určují obvody a sídla
. okresních úřadů a některá města se zvláštním statutem podrobují všeobecně platným obecním
zřízením. — 175. Nařízení o příplatcích zřízencům bývalé finanční stráže případně pohraniční
finanční stráže ve výslužbě a pozůstalým po těchto zřízencích, zemřelých v činné službě nebo
ve výslužbě. — 176. Vyhláška o vedení vodných knih na Slovensku. — 177. Vyhláška o ve
dení vodních knih v Podkarpatské Rusi. — 178. Vyhláška, jíž se opravuje chyba ve vyhlášce
ze dne 24. srpna 1928, č. 158 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská
povolání v Uh. Brodě.

174.
Vládní nařízení
ze dne 27. října 1928,

jmenovaná města podléhají předpisům vše
obecně pro obce platícím.

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.

§ 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.

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:

černý v. r.
Novák v. r.
Dr. Srdínko v. r.

Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Najman v. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Engliš v. r.
Dr. Nosek v. r. .

§ 1Sídla 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, Chlebičov, 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

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Gažík 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:
§ IZa 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
1C4
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1922, č. 394 Sb. z. a n., nebo jestliže nabyli
nároku na úpravu svých odpočivných neb za
opatřovacích požitků na základě uvedených
požitků služebních podle zákona ze dne
22. prosince 1924, č. 287 Sb. z. a n., nebo vlád
ního nařízení ze dne 4. září 1925, čís. 189 Sb.
z. a n.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1928; provedení jeho obdobně podle
předpisů, vydaných ku provedení zákona
č. 80/1928 Sb. z. a n., se ukládá ministru fi
nancí.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
černý v. r.
Dr. Gazík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Udržal v. r.
Najman v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Novák v. r.,
též za ministra Dr. Engliše.

176.
Vyhláška ministra zemědělstva
zo dňa 1. októbra 1928
o vedení vodných knih na Slovensku.
Ministerstvo zemědělstva poveruje podfa
uštanovenia § 8, odst. 5., zák. zo dňa 14. júla
1927, č. 125 Sb. z. a n., o organizácii politickej
správy, a vlád. nariadenia zo dňa 28. júna
1928, č. 96 Sb. z. a n., o niektorých přesunech
posobnosti zemských úradov na úřady okresně,
vedením vodných knih so sbierkami listin, máp
a plánov:
1. O k r e s n ý úřad v Bratislavě
pre obvody okresných úradov v Bratislavě,
Dun. Střede, Galante, Hlohovci, Komárně,
Malackách, Modré, Myjavě, Novom Meste n.
Váh., Piešťanoch, Senici, Skalici, Šali nad Váhom, šamoríne, Trnavě a pre obvod mest.
notářského úřadu Bratislava.
2. O k r e s n ý úřad v Nitře pre ob
vody okresných úradov v Nitře, Bánovciach
nad Bebravou, Nových Zámkoch, Parkáne,
Prievidzi, Starej Ďale, Topolčanoch, Vrábfoch
a v Zlatých Moravciach.
3. O k r e s n ý úřad v T. S. Martine
pre obvody okresných úradov vo Vefkej Bytči,
Pov. Bystrici, Čadci, Ilave, Dolnom Kubíne,
Kys. Nov. Meste, L. S. Mikuláši, Námestove,
Púchove, Ružomberku, Trenčíne, Trstenej, T.
S. Martine a v žiline.
4. O k r e s n ý úřad v B. Bystrici
pre obvody okresných úradov v B. Bystrici,

B. štiavnici, Březne nad Hřonom, Feledinciach,
Kremnici, Krupine, Leviciach, Lučenci, Mo
drem Kameni, Novej Bani, Revúci, Rim. So
botě, Rožňave, Tornali, Zvolene a v želiezovciach.
5. O k r e s n ý úřad v Košiciach pre
obvody okresných úradov v Bardejove, Cel
nici, Giraltovciach, Humennom, KežmarkuKošiciach, Král’. Chlumci, Levoči, Medzilaborciach, Michalovciach, Moldave nad Bodvou, |
Prešove, Poprade, Sabinove, Sninej, Sobranciach, Sp. Novej Vsi, Sp. Starej Vsi, Starej
Eubovni, Stropkove, Trebišove, Vel’. Kapušanoch, Vranove nad Toplou a pre obvod m0f’4notárskeho úřadu v Košiciach.
Dr. Srdínko v. r.

177.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 1. října 1928
o vedení vodních knih v Podkarpatské Rusi.
Ministerstvo zemědělství pověřuje podle
ustanovení § 8, odst. 5., zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci '
politické správy, a vládníhoMiiIřlzeiiriZ5_.cire
28. června 1928, č. 96 Sb. z. a n., o některých
přesunech působnosti zemských úřadů na
úřady okresní, vedením vodních knih se sbír
kami listin, map a plánů, okresní úřad v Užhorodě pro obvody všech okresních úřadů v Pod
karpatské Rusi.
Dr. Srdínko v. r.

178.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 27. září 1928,
jíž se opravuje chyba ve vyhlášce týchž mi
nistrů ze dne 24. srpna 1928, č. 158 Sb. z. a n.,
o vysvědčeních Městské odborné školy pro
ženská povolání v Uh. Brodě.
Ve vyhlášce ministra průmyslu, obchodu a
živností ve shodě s ministrem školství ^a ná
rodní osvěty ze dne 24. srpna 1928, č. 158
Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné
školy pro ženská povolání v Uh. Brodě, na
řádce 7. a 8. má býti správně: „ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z.“.
Dr. Hodža v. r.
Novák v. r.

Státní tiskárna v Praze.

