vII.

NÁČELNÍK HS VB

II. zástupce náčelníka HS VB

XI. ODBOR: Výdej povol.. na zbraně, jedy, výbuš.
1. odd. Výdej povolení na zbraně
2. odd. Výdej povol.na výbušniny a kontr. skladů
3. odd. Výdej povol.na jedy a jedovaté látky
4. odd. Rozmnož. přístr., výroba razítek, tiskárny

Samostatné politické oddělení

SEKRETARIÁT:
Pomocná kancelář náč. HS VB
1. odd. Stížnosti a evid. rozkazů
2. odd. Podatelna a výpravna
3. odd. Dozorčí a šifrovací
služba
Osobní inspekce náčelníka
Hlavní správy VB

VIII. ODBOR: Kádrový
1. oddělení
2. oddělení
3. Samostatná skupina
4. Zvláštní skupina

XIV. ODBOR: Údržba a ochrana budovy
1. odd. Hospodářské a údržba
2. odd. Ostraha budovy
XIII. ODBOR: Školský
1. odd. Učebně-metodické
2. odd. Zdokonalovací školení a boj.příprava
3. odd. Kurs Kutná Hora

ODBOR: Masové práce
1. odd. Masové práce
2. odd. Redakce časopisu VB

Sekretariát

X. ODBOR: Dopravní inspektorát
1. odd. Říz. kvalif.komisí a techn.prohl. mot.voz.
2. odd. Říz. provozu a inspekt. silnič. dozoru
3. odd. Evidence mot. vozidel,oper.-statist.,výdej
řid. průkazů, tiskopisů a st. pozn. značek
4. odd. Masová práce a výchova řidičských kádrů

III. zástupce náčelníka HS VB

IX. ODBOR: Průkazů
1. odd. Řízení výdeje průkazů
2. odd. Výdej a kontrola propustek do HP v Praze
a ČSR a evidence obyvatelstva
3. odd. Ústřední evidence obyvatelstva

Zástupce náčelníka pro VP a
současně náčelník politické
správy

III. ODBOR: Vnější služba
1. odd. Řízení OZ, PS VB, informát. a hlíd. služby
2. odd. Dozorčí a eskortní služby
3. odd. Pořádková služba CO a ochrana podniků
4. odd. Hraniční služby VB

Politická správa

ODBOR: Organizačně výchovný
1. odd. Organizační
2. odd. Politické výchovy

SCHÉMA HLAVNÍ SPRÁVY VB (konec roku 1953)

ODBOR: Evidenčně-technický
1. odd. Agenturně operativní
2. odd. Evidence vyšetřovacích spisů
3. odd. Evidence všech druhů trestných činů
4. odd. Evidenčně-technické

I. ODBOR: Boj proti kriminálním tr. činům
1. odd. Boj proti bandit. a těžkým trest. činům
2. odd. Boj proti ostat. kriminál. trestným činům
3. odd. Boj proti trestným činům mládeže
4. odd. Služební kynologie

VII. ODBOR: Vědecko-technický
1. odd. Daktyloskopická registrace
2. odd. Mechanoskopie a metalografie
3. odd. Kriminální chemie, biologie a pyrotechnika
4. odd. Kriminální fotografie
5. odd. Graf. expertiza a krim. techn. diagnostika
6. odd. Krim. muzeum, knihovna a red. Knižnice

ODBOR: Vyšetřovací
1. odd. Vyšetřování kriminálních trest. činů
2. odd. Vyšetřování žel. nehod, poruch a závad
3. odd. Vyšetřování hospodářských trest. činů
ODBOR: Vnější služby
1. odd. Řízení vnější a dozorčí služby
2. odd. Úsekoví zmocněnci a hlídková služba
3. odd. Eskortní služba a ochrana separací

XII. ODBOR: Povolování pobytu a evid. cizinců a
osob bez státní příslušnosti
1. odd. Výdej pov. pobytu cizím st.přísl. a kontrola
jejich výdeje v ČSR
2. odd. Výdej povol. osobám bez státní přísl.
3. odd. Výdej povol. emigrantům a vízovým cizin.
4. odd. Evidence cizinců a kontr. lhůt pobytu

VI. ODBOR: Statisticko-evidenční
1. odd. Evidence agentury a oper. evidence VKO
2. odd. Kriminální statistika
3. odd. Evidence vyšetř. spisů a úschovna věcí
doličných

ODBOR: Boj proti hospodářským tr.činům
1. odd. Boj proti sabotážím a tr. činům zvl.
ohrožujících pořádek ve veř. věcech
2. odd. Boj proti tr.čin.namířeným proti hosp.pl.
3. odd. Boj proti rozkrád. a poškoz. nár.
majetku

Správa VB pro železnici

V. ODBOR: Operativně-pátrací
1. odd. Pátrací prostředky
2. odd. Oper.pátrání po nebezpečných zločincích
3. odd. Oper. Pátr. po pachat. rozkrád. a spekulací
4. odd. Oper. pátr. po cizincích a osobách
neplatících alimenty
5. odd. Zvláštní odd. Ustanovka-sledování

Příloha č. 4

ODBOR: Boj proti kriminálním trest.činům
1. odd. Boj proti násilným a majetk. tr. činům
2. odd. Boj proti žel. nehodám, závadám a
poruchám
3. odd. Boj proti požárům a explozím

Sekretariát

IV. ODBOR: Vyšetřovací
1. odd. Vyšetřování tr.činů obecně nebezpečných a
tr.činů proti zdraví a životu člověka
2. odd. Vyšetřování tr.činů hospodářských
3. odd. Vyšetřování ostatních trestných činů
4. odd. Kontrola a řízení práce

I. zástupce náčelníka HS VB

ODBOR: Boj proti rozkrádání a spekulaci
1. odd. Průmysl
2. odd. Zemědělství
3. odd. Obchod a distribuce
4. odd. Nevýrobní sektory
5. odd. Padělání peněz a dokladů

