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§ 11.
K rozhodování o námitkách podaných proti
voličským seznamům zřídí se reklamační komise u okresního úřadu politického, pro města
statutární u politického úřadu přímo nadřízeného.
Komise skládá se z předsedy, kterým jest
přednosta politického úřadu nebo úředník jím
určený a z osmi až dvanácti přísedících. Přísedící a náhradníka za každého přísedícího
jmenuje předseda reklamační komise po prvé
na dobu do 31. prosince 1920, po té na dobu
tří let. Při jmenování 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 osmi 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.
§ 12.
Obecní úřad předloží námitky i s vyjádřením dotčeného voliče spolu se všemi stejnopisy seznamů nejdéle čtvrtý den po uplynutí
Ihúty reklamační předsedovi reklamační komise. Reklamační komise rozhodne o námitkách do 14 dnů ode dne předložení s platností
konečnou, opraví voličské seznamy, podepíše
je, sdělí svá rozhodnutí s obecním úřadem, aby
je oznámil těm, jichž se týče, a vrátí opravené
tři stejnopisy seznamů obecnímu úřadu.
Obecní starosta vyloží opravené seznamy
voličské k veřejnému nahlédnutí (§8) po osm
posledních dnů měsíce července, pokud se týče
ledna; po prvé po osm posledních dnů měsíce
února 1920.
§ 13.
Proti rozhodnutí reklamační komise možno
si stěžovati k volebnímu soudu.
Řízení před volebním soudem upravuje
zvláštní zákon.
§ 14.
Podle stálých seznamů voličských provedou
se volby do obcí, osad a do oněch sborů,
o nichž tak bude stanoveno zvláštními zákony.
Voličské seznamy upravené řízením, které
podle § 8 má býti zahájeno 15. prosince, budou
podkladem pro volby, při nichž hlasy se odevzdají v době ode dne 1. února do 31. července

následujícího roku, a seznamy upravené řízením, které má býti zahájeno 15. červnem, pro
volby, při nichž se hlasy odevzdají v době ode
dne 1. srpna téhož roku do konce ledna roku
následujícího. Voličské seznamy, upravené řízením, které má býti zahájeno 15. ledna 1920,
budou podkladem pro volby, při nichž hlasy se
odevzdají v době od 1. března do 31. července
1920.
K výsledkům řízení před volebním soudem
přihlédne se toliko potud, pokud obecnímu
úřadu bude dodáno úředně nebo stranou rozhodnutí volebního soudu nejméně desátý den
přede dnem volby. Změny tím nastalé provede
ve voličských seznamech místní komise.
§ 15.
Komise v §§ 5 a 11 jmenované mohou se
platně usnášeti za přítomnosti každého počtu
členů.
Rozhodují nadpoloviční většinou hlasů;
předseda hlasuje toliko, j-sou-li hlasy rovny.
Členové komisí, kteří utrpí újmu na výdělku, mají nárok na odškodné za stejných podmínek jako členové obecních zastupitelstev.
Odškodné platí členům místních komisí obec,
členům reklamačních komisí stát.
§ 16.
Veškerá podání, protokoly, námitky, stížnosti podle tohoto zákona a přílohy k nim
jsou prosty kolku.
Formuláře seznamů voličských a vyhlášek
dodá správa státní zdarma.
§ 17.
Kdyby starosta obce, obecní úřad, nebo
místní komise nevykonali povinností tímto zákonem jim uložených, jest státní správa oprávněna učiniti vhodná opatření na vrub obce.
§ 18.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede jej ministr vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
švehla v. r.

Čís. 664.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. prosince 1919
k provedení zákona o stálých seznamech
voličských.
§ 1.
Stížnosti ve smyslu § 5 odst. 6 zákona ze
dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n., a
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stížnosti ve smyslu § 11, odst. 4, téhož zákona
dlužno podati u onoho úřadu, jehož rozhodnutí
béře se v odpor.
§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 3.
Nařízení provede ministr vnitra.
Tusar v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
čís. 665.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. prosince 1919,
kterým se upravuje zařazení horních podniků
do tříd nebezpečenských.
Podle § 14 zákona z 28. prosince 1887, č. 1
ř. z. na rok 1888, o úrazovém pojištění dělníků
a článku XX. zákona z 10. dubna 1919, č. 207
Sb. z. a n., vydávají se tato ustanovení:
§ 1.
Dnem 1. ledna 1919 počínaje platí o podnicích horních podrobených dozoru horních úřadů, o závodech k nim náležejících, dále o vrtacích podnicích na vyhrazené nerosty a o podnicích na těžbu horního vosku a asfaltu, nařízení ministerstva vnitra z 6. července 1914,
č. 143 ř. z.
§ 2.
Roztřídění podniků podléhajících úrazovému pojišťování do nebezpečenských tříd, připojené pod č. 2 k uvedenému nařízení, doplňuje se takto:
1. a) Do skupiny III. „Hutě a jejich vedlejší
podniky" je vložiti na příslušných místech
tyto položky:
47 a) Pražírny železných rud . . . VI.
47 b) Továrny rudních briket . . . VI.
b) Dosavadní položka 53 se ruší a
zní nadále:
53 Hutě kovů a válcovny olova,
stříbra, zinku, mědi a jiných kovů . . IV.

2. Připojuje se tato další skupina:
Skupina XVII. Doly
582 Kamenné uhlí
v obvodu revírních báňských úřadů:
a) Moravská Ostrava.......................... IX.
b) Plzeň, Kutná Hora..................... VII.
c) v ostatních revírech........................VIII.
583 Hnědé uhlí
v obvodu revírních báňských úřadů:
a) Most.............................................IX.
b) Teplice........................................X.
c) Chomůtov...................................VIII.
d) Karlovy Vary a to:
1. v obvodu bývalého revírního
báňského úřadu v Lokti . . . IX.
2. v obvodu bývalého revírního
báňského úřadu ve Falknově . VIII.
e) v ostatních revírech....................VII.
584 železná ruda
a) podniky na povrchu....................VIL
b) podniky v hloubce.........................VIII.
585 Ostatní rudy..............................VI.
586 Tuha.............................................VI.
587 Skalní olej...................................VIL
588 Skalní vosk..............................VIL
589 Dobývání asfaltu.........................VIII.
590 Vrtání kutací (jako samostatný
podnik)............................. .
X.
591 Jiné kutání...................................VIII.
Znak zvýšeného nebo sníženého nebezpečí:
Větší či menší ohrožení pádem kamení a
uhlí, třaskavými plyny, uhelným prachem,
důlním požárem, pohybem písku a vniknutím
vody.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení se zpětnou platností ode dne 1. ledna
1919.
§ 4.
Provedením jeho pověřuje se ministr sociální péče.
švehla
v zastoupení minist. předsedy T u s a r a v. r.
Sonntág v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna v Praze.

