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Čís. 663.
Zákon ze dne 19. prosince 1919
o stálých seznamech voličských.
§ 1.
V každé obci zřídí se stálé seznamy voličské.
§ 2.
Do stálých seznamů voličských buďtež za
psáni všichni státní občané československé re
publiky, bez rozdílu pohlaví, kteří v den vylo
žení seznamů voličských překročili 21. rok vě
ku, mají bydliště v obci aspoň tři měsíce, počí
tajíc zpět ode dne vyložení voličských sezna
mů, a kteří nej sou podle § 3 tohoto zákona vý
slovně vyloučeni.
Doba ztrávená ve vojenské službě, při váleč
ných úkonech nebo v zajetí nepřetrhuje by
dlení.
Vojíni buďtež zapsáni do voličských sezna
mů obce, ve které jsou službou přikázáni v den
vyložení seznamů voličských.

§ 3.
Vyloučeni ze zápisu jsou:
1. kdož pravoplatným výrokem soudním
zbaveni byli práva volně nakládati svým ma
jetkem;
2. kdož upadli v konkurs, pokud řízení kon
kursní trvá, jakož i ti, na jejichž žádost se
provádí řízení vyrovnávací, pokud nebylo pro
hlášeno za skončené;
3. kdož pravoplatným rozsudkem soudu
trestního odsouzeni byli pro takový trestný
čin, pro který podle platných ustanovení na
stává ztráta volebního práva do obcí.
Při přečinech cis. nař. ze dne 12. října 1914,
č. 275 ř. z., o lichvě, nastává ztráta volebního
práva již při prvním odsouzení;
4. kdož jsou v donucovací pracovně.
§ 4.
Každý občan může býti zapsán pouze v obci
jediné.

___

Má-li občan několik bydlišť, přísluší mu rozhodnouti se, ve které obci chce býti zapsán do
voličských seznamů.
§ 5.
Voličské seznamy sestaví a vede v stálé pa
trnosti místní volební komise, která se zřídí
pro každý volební obvod (§7).
Místní volební komise skládá se ze starosty
obce nebo jeho zástupce jím jmenovaného,
jako předsedy a ze čtyř až osmi přísedících.
Přísedící a náhradníka za každého přísedící
ho jmenuje dohlédací úřad politický po prvé
na dobu do 31. prosince 1920, po té na dobu tří
let; při jmenování a při doplňování členů ko
mise během období přihlížej k tomu, aby podle
možnosti všechny strany a to rovnoměrně
byly v komisi zastoupeny a dbej při určování
osob návrhů stran.
Strany podejtež návrhy po prvé do 8 dnů
ode dne, kdy zákon byl vyhlášen, po té vždy
nejpozději 1. prosince onoho roku, ve kterém
končí tříleté období.
Při doplňování komise vyzve úřad stranu,
jejíž člen odpadl, aby do osmi dnů podala
návrh.
Do rozhodnutí úřadu mohou si stěžovati
strany návrh podavší do tří dnů ode dne, kdy
byly vyrozuměny. Nadřízený úřad politický
rozhodne s urychlením a s konečnou platností.
Proti prvnímu jmenování na dobu do 31. pro
since 1920 stížnost jest nepřípustná.
§ 6.
Politický úřad dá nejméně osm dnů^ před
1.prosincem onoho roku, ve kterém končí tří
leté období, obecním úřadem vyvěsiti po dobu
osmi dnů vyhlášku, ve které budiž uveden po
čet místních komisí a buďtež strany poučeny,
do kdy a u kterého úřadu mohou navrhncuti
členy místních komisí a komise reklamační
11)'
i 7.

Obce, které nemají více než 5000 obyvatelů,
tvoří jediný obvod volební a sestaví se v nich
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jediný seznam voličský, a to podle popisných
čísel domů, nejnižším číslem počínajíc, a v do
mech podle abecedního pořadu voličů.
Obce s více než 5000 obyvatelů rozdělí poli
tický úřad dohlédací na několik obvodů voleb
ních. Pro každý z těchto obvodů sestaví se
zvláštní seznam voličský, a to podle abecední
ho pořadu ulic a náměstí do obvodu pojatých,
v ulicích a náměstích podle čísel domovních
a v domech podle abecedního pořadu voličů.
Voličové buďtež vyznačeni příjmením, jmé
nem, dnem a rokem narození a zaměstnáním.
Přípravné práce pro sestavení voličských
seznamů vykoná obecní úřad.
Seznamy buďtež vyhotoveny ve čtyřech
stejnopisech, které i s případnými dodatky
podepíší všichni členové místní komise. Ode
pření podpisu nečiní voličský seznam neplat
ným.
§ 8.
Starosta obce zašle před vyložením jeden
stejnopis voličských seznamů politickému úřa
du dohlédacímu, u něhož je zřízena pro dotče
nou obec reklamační komise (§ 11); další tři
stejnopisy vyloží k veřejnému nahlédnutí po
dobu osmi dnů, a to každoročně 15. června a
15. prosince, event. následujícího dne všed
ního. Po prvé vyloženy buďtež seznamy
15. ledna 1920. Do dne veřejného vyložení
buďtež místní komisí v seznamech voličských
provedeny veškeré změny, během uplynulého
pololetí nastalé.
Vyložení seznamů voličských oznámí staro
sta obce veřejnou vyhláškou a způsobem
v obci obvyklým; vyhláška budiž v obci a osa
dách veřejně vyvěšena po celou dobu rekla
mační, a to počínajíc dnem před touto lhůtou.
Ve vyhlášce budiž uveden počáteční a ko
nečný den osmidenní lhůty, místo a hodiny,
kde a kdy možno každému v seznamy nahlédnouti a buďtež v ní občané poučeni, že v této
osmidenní lhůtě mohou u obecního úřadu proti
vyloženým seznamům podati námitky.
Voličské seznamy buďtež k nahlédnutí pří
stupny nejméně tři hodiny denně; v obcích
přes 5000 obyvatelů nejméně po osm hodin
denně, a to v sobotu i v hodinách poledních,
v neděli od 8. do 12. hodiny polední.
Do seznamů má každý právo nahlíželi a činiti si opisy a výpisy, pokud tím nevylučuje
jiných osob z výkonu téhož práva.
Po touž osmidenní dobu v obcích o více než
20.000 obyvatelů starosta dá, počínajíc 15.
červnem 1920, v každém domě vyvěsiti se
znam voličů v domě tom bydlících.

Na správné dodržování těchto ustanovení
dohlížejí členové místní komise.
§ 9.
V obcích s více než 5000 obyvatelů, budiž
seznam voličů k žádosti kteréhokoliv občana
včas rozmnožen a nejdéle první den rekla
mační lhůty vydán.
Kdo se domáhá rozmnoženého seznamu vo
ličského, oznam to starostovi obce nejdéle
osmý den přede dnem vyložení. Při tom žada
tel složití musí v hotovosti částku pravděpo
dobně potřebnou k úhradě režijních výloh vý
tisků jím objednaných. Nesloží-li částky té,
nebude žádosti jeho vyhověno. Po dodání vý
tisků vyúčtuje obecní úřad se žadateli složené
zálohy.
Za stejných podmínek na žádost se roz
množí a vydávají i případné dodatky k volič
ským seznamům.
žadatel může se domáhati rozmnoženého se
znamu též jen ohledně jednotlivých volebních
obvodů.
Nezaplacené režijní výlohy vymáhají se po
litickou exekucí.
§ 10. '
Námitky proti vyloženým seznamům volič
ským dlužno podati písemně u obecního úřadu
ve lhůtě v § 8 uvedené.
Osoby nemohoucí psáti mají právo podati je
ústně u obecního úřadu, který jest povinen
námitky s nimi sepsati.
Právo podati námitky přísluší občanům,
kteří buď ve voličských seznamech již zapsáni
jsou, anebo se domáhají, aby byli do volič
ských seznamů zapsáni.
Námitky mohou býti podány buď proto, že
občan byl neoprávněně zapsán nebo proto, že
občan k volbě oprávněný do voličských sezna
mů zapsán nebyl, nebo že datum narození vo
ličova nesprávně jest uvedeno, nebo že volič
nesprávně jest označen.
Jedny námitky smějí se týkati pouze jedné
osoby; k námitkám ustanovení tomu nevyho
vujícím se nepřihlíží.
Strana jest povinna uvésti v námitkách
skutečnosti k jejich odůvodnění a má podle
možnosti osvědčiti správnost skutečností
tvrzených.
Jde-li o námitky proti zápisu voliče, budiž
mu ihned námitka oznámena s doložením, že
může do tří dnů podati u obecního úřadu své
vyjádření písemně, nebo, nemůže-li psáti, též
ústně.

