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185.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1929, 

kterým se provádí zákon ze dne 20. prosince 
1929, č. 180 Sb. z. a n., jímž prodlužuje se 
platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve 

věcech správních.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. 
z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 
1-926, č. 253 Sb. z. a n„ a podle zákona ze dne
20. prosince 1929, č. 180 Sb. z. a in, o dávkách 
za úřední úkony ve věcech správních:

§1.
Platnost Vládního nařízení ze dne 22. pro- 

Eáiee 1926, č. 254 Sb. z. a n., kterým se provádí 
zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a m, 
ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 
253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony 
ve věcech správních, prodlužuje se do 30. 
června 1930.

§ 2.
Účinnost tohoto nařízení počíná dnem 1. led

na 1930; provedením jeho se pověřují všichni 
členové vlády.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

186.
Vládní nařízení 

ze dne 18. prosince 1929 
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 m, o orgamsaci po
litické správy:

čl. I.
Vládní nařízení ze dne 28. června 1928, č. 96 

Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti 
zemských úřadů na úřady okresní, se do
plňuje takto:

Za § 2 se vkládá nový § 2 a) tohoto znění:

§ 2 a).
(1) Z působnosti zemských^ úřadů všech 

zemí se přenášejí na okresní úřady věci uve
dené v příloze A k tomuto nařízení.

(2) Okresními úřady se rozumějí—i státní 
policejní úřady v oboru jich působnosti, ve 
městech se zvláštním statutem magistráty 
(městské rady) a ve městech se zřízeným 
magistrátem městské notářské úřady.

čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého 

dne po vyhlášení a provede je.ministr vnitra 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Diů Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.
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