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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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Příloha 'A.

se přenáší na okresní úřady působnost příslušející zemským úřadům

ve věcech

podle

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

2 S 4 5

obecních,
I pokud nejde 
| o města se 

zvláštním sta
tutem nebo 

města se zří
zeným magi

strátem

zák. č. 329/1921 
Sb. z. a n.

£5, odst. 4. rozhedování o odvolání proti výměrům o obecní 
dávce ze spotřeby piva v zemi Moravskoslezské

zák. č. 329/1921 
Sb. z. a n. a 

vl. nař. č. 143/ 
1922 Sb. z. a n.

37, odst. 2. 
(zák.). K § 37, 
odst. 3. (nař.)

rozhodování o odvoláni proti výměrům o dávce, 
z přírůstku hodnoty nemovitostí

zák. č. 329/1921 
Sb. z. a n. a 

vl. nař. č. 216/ 
1922 Sb. z. a n.

K § 48 (nař.) rozhodování jakožto bezprostřední dohlédací úřad

tiskových zák. č. 118/1912 
ř\ z.

— povolení držení rozmnožovacího stroje

zák. č. 6/1863 
ř. z.

3, odst. 5. uděleni licence k prodeji periodických tiskopisů

zák. cl. XIV/1914 11 povolení pouličního rozšiřování neperiodických 
tiskopisů, vydaných v tuzemsku, pokud jde jen 
o obvod okresu

spolkových zák. č.v 134/1867 
ř. z.

5 dáti nahlédnouti do spolkových stanov a dovoliti 
pořízení jejich opisu

zbrojního
patentu

cis. pat. č. 223/ 
1852 ř. z.

8 a 9 povolení k držení zakázaných zbraní a střeliva.

produkcí dekr. dv. kane. 
z 6. I. 1836, sva
zek 64, č. 5, sb. 

p. z.

čís. 1 a 2 udělení povolení k pořádání produkcí v pevném 
sídle nebo jen Y jednotlivém politickém okresu

věcných
loterií

min. nař; z 14. 
VII. 1911, čís. 
30.426 m. f., 
27.015 m. vn.

čís. 4, písm. a) povolení věcné loterie s herním kapitálem až 
včetně do 2000 Kč

manželských obec. obč. zák. 65 udělení dispense od překážky pokrevenství mezi 
sourozencem a potomky druhého sourozence

zák. čl. XXXI/ 
1894 a

11, písm. c)

zák. č. 320/1919 
Sb. z. a n.

26

obec. obč. zák. 65 udělení dispense od překážky pokrevenství mezi 
bratrancem a sestřenicíZák. čl. XXXI/ 

1894
17

zák. č. 320/1919 
Sb. z. a n.

26

zák. čl. XXXI/ 
1S94

18, písm. b) udělení dispense od překážky adopce mezi osvo
jitelem a pokrevními potomky osvojencovými, 
jakož i dřívějším manželem potomka, dále 
mezi pokrevními potomky osvojencovými a 
dřívějším manželem osvojitelovým

zák. č. 320/1919 
Sb. z. a n.

25, odst. 3.,
26

udělení dispense od překážky švakrovství vyjí
majíc od překážky švakrovství I. stupně

divadel čes. zák. č. 27/ 
1887 z. z.

37 zřízení místní divadelní komise v místech mimo 
pražský policejní obvod
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43
se přenáší na okresní úřady působnost příslušející zemským úřadům

'03
w
r-J Í>í podle

b
° w 
>

ve věcech
(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

i 2 3 4 5

'Zi =3

.=:■§ §

živnosten
ských

živnostenský
řád

60, odst. 4. zákazu roznášení zboží na prodej na určitý čas, 
resp. v určitých částech jednotlivých obcí

CO ° >
Bá^CO CO Cw - >,
= E ' -

živnostenský
zákon

80, odst. 4.

železničních instrukce pro 
býv. správní vý
bory na Sloven
sku a v Podkar-

17 dozor, aby nebyly sjednávány soukromé úmluvy 
příčící se požárně-bezpečnostním opatřením 
v obvodu dráhy

patské Rusi čís. 
1528/1576

20 dozor, aby komunikace zřízené podle dohody se 
zájemníky, resp. podle čl. 10 koncese statutu 
byly řádně do vlastnictví nebo užívání zájem- 
níků odevzdány

O
^'EMO

21 zákrok při nedorozuměních mezi podnikatelstvím 
stavby dráhy a sousedy

CD
>N

cd>
coc-o

23 hlášení závad při stavbě dráhy ministerstvu 
železnic

*E
E

26 dozor nad vykonáváním železniční policie obec
ními a správními orgány, rozhodování o stíž
nostech proti jejich nařízením a podporování 
železničních zaměstnanců při výkonu želez
niční policie

' 27 pomoc při železničních nehodách

30 působnost, týkající se staveb v sousedství dráhy, i 
pokud se týče v požárním pásmu

o
cd silničních můr. zák. č. 38/ 

1877 z. z.
17 rozhodování o výši náhrady obcím za odklízení 

sněhu

1 o 
1o
Ir
= CD

>

mor. zák. č. 38/ 
1877 z. z. a 

slezský zák. č. 33/ 
1898 z. z.

16 rozhodování o příspěvcích (zvi. dávkách) na prů
jezdné trati okresních silnic

m
in

is
te

rs
tv

a
ná

ro
dn

í
ob

ra
ny požadování

dopravních
prostředků

zák. č. 117/1924 
Sb. z. a n.

33, odst. 5. rozhodování o osvobození motorových vozidel po
dle § 33, odst. 1.
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se přenáší na okresní úřady působnost příslušející zemským úřadům

ve věcech
podle

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

i 2 3 4 5

m
in

is
te

rs
tv

a v
eř

ej
né

ho
 zd

ra
vo

tn
ic

tv
í a

 tě
le

sn
é v

ýc
ho

vy

lékáren zák. ě. 5/1907 ř. z. 14 a 54 povolení k přeložení koncesované veřejné lékárny 
uvnitř stanoviště určeného koňcesní listinou

všeobecně
zdravotních

zák. čl. XXXVIII/ 
1908

17, odst. 4. stanovení kvóty příbytečného pro lékaře na jed
notlivé obce

zdravotně-
policejní
služby

zák. č. 236/1922 
Sb. z. a n.

13, odst. 1. a 2. udělení povolení k přijetí místa smluvního lékaře 
závodního, poštovního, železničního, poklad- 
ničního a pod.

ví. nař. č. 24/1923 
Sb. z. a n.

41 ustanovení zástupce státních, obecních (měst
ských) a obvodních lékařů, vyjímajíc ve mě
stech se zvláštním statutem nebo ve městech 
se zřízeným magistrátem

zbavení
svéprávnosti

cis. nař. č. 207/ 
1916 ř. z.

18, odst. 2. přijetí oznámení o vyšetření nemocného podle 
§ 18, odst. 1, a účast při vyšetření

24, odst. 1. odvolání č zdravotního ^ orgánu proti usnesení | 
o zadržení osoby v ústavu pro choromyslné

187.

Vládní nařízení 
ze dne 18. prosince 1929 

o některých, přesunech působnosti ministerstev 
na úřady zemské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 8, odst. 1, ě. 3, zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci po
litické správy:

§ 1.
Z působnosti ministerstev se přenášejí na 

zemské úřady věci uvedené v příloze k tomuto 
nařízení.

§ 2.
V případech, kde ve věcech uvedených v pří

loze rozhodovala ministerstva v dohodě s ji
nými ministerstvy nebo po jich slyšení, na
stupuje tato dohoda (slyšení), rozhodují-li 
ministerstva jako odvolací stolice nebo násled
kem devoluce.

§3.
I1) Věci, ve kterých úřad dosud příslušný 

v den, kdy toto nařízení nabude účinnosti, 
ještě nerozhodl, se vyřídí podle tohoto na
řízení.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti pat
náctého dne po vyhlášení a provede je ministr 
vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Udrěal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Béra- 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.


