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o volbách do ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy. — 116. Zákon o organisaci a'působ- 
nosti ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy a místních výborů. — 117. Žákon, kterým se 
mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 5. května 1908, č. 32 z. z. o zavedení a vy
bírání obecních platů a dávek v obci hlavního města Prahy.

Čís. 114. § 3.

híákon ze dne 6. února 1920,
kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou.

Obce Bohnice, HJoubětín, Karlín, Kobylisy, 
Prosek, Střížkov, Trója a' Vysočany v samo
správném okresu karlínském, Břevnov, Bubeneč, 
Dejvice, Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Liboc, Mo- 
toly. Radlice, Sedlec. Smíchov, Střešovice, Vele
slavín a Vo-kovice v samosprávném okresu smí
chovském, Braník, Hodkovičky, Hostivař — bez 
osad Miličova a Hájí —, Krč, Michle. Nusle, Po
dolí, Král. Vinohrady, Vršovice a Záběhlice v sa
mosprávném okresu vinohradském, osada Malá 
Lhuchle a část obce Modřan, zvaná Zátiší, jež se 
zároveň spojuje s obcí Hodkovičkami, v samo- 
spiavném okresu zbraslavském, Hrdlořezy, Male
šice, Staré Strašnice a Žižkov v samosprávném 
okresu žižkovském vylučují se z těchto okresů a 
slučuji se s hlavním městem Prahou v jednu obec 
Pod společným jménem „Hlavní město Praha“.

. Očíslování nových částí Prahy a úprava hra- 
mc mezi Prahou a obcemi Miličov-Háje, Velká 

luchle a Modřany provede se vládním naří
zením.

§ 2.

Dnem sloučení podřizuje se celý obvod vy
tčeny v itj i všem zákonům a ustanovením, plat- 
yrn pro hlavní město Prahu, pokud v tomto zá- 
0ne není jinak stanoveno.

Zejména rozšiřuje se na celý ten obvod 
matnost obecního řádu ze dne 27. dubna 1850,
issr; --Z' Z’’ stavebni'ho rádu ze dne 10. dubna 

cis. 40 z. z., a zákona ze dne 9. března 1889, 
z-’ 0 Povinném užívání jatek, se všemi 

pozdějšími změnami a dodatky.
, řád ze dne 21. srpna 1857, č. 42 z. z.,

vnášený pro Prahu a její policejní obvod, zů- 
bldva vsak obmezen na dosavadní obvod.

Veškeré jmění a statek obecní, ústavy a. fon
dy jmenovaných obcí, pokud se týče osad, ve
škerá jejich práva i veškeré závazky přecházejí 
dnem sloučení na hlavní město Prahu, které pře
jímá do svých služeb všechny pravoplatně jme
nované úředníky a zřízence těchto obcí (osad) a 
jejich ústavův a podniků se všemi jejich nabytými 
právy a nároky, pokud nepřevyšují míry práv a 
nároků úředníkův a zřízenců stejné nebo rovno
cenné kategorie, kteří v den sloučení ve službách 
hlavního města Prahy budou ustanoveni.

Pokud však úředníkům a zřízencům obcí 
(osad) připojených byly do dne 30. června 1919 
všeobecnou úpravou již pravoplatně přiznány 
požitky vyšší, budou míti na ně i nadále nárok 

• do té doby, až bude provedena nová všeobecná 
celková úprava platův a požitkův úředníkův a 
zřízenců sjednocené obce pražské.

Tento nárok se neuznává tam, kde jde o úpra
vu platův a požitků jednotlivých zaměstnanců 
rázu mimořádného, neodpovídající způsobilosti a 
skutečné služební době zaměstnancově.

Zaměstnancům obcí připojených, kteří mají 
menší požitky služební, než náležejí zaměstnan
cům obce pražské, budou ode dne sloučení po
ukazovány. k výplatě tytéž požitky služební, na 
jaké podle způsobilosti, zaměstnání a služebních 
let mají nárok u obce pražské dosavadní její 
úředníci a zřízenci stejné neb rovnocenné kate
gorie.

Stejné zasady platí i pro převzetí a míru 
Práv i nároků oněch osob, které v den sloučení 
požívají již od připojených obcí platů pensijních, 
vdovských neb jiných zaopatřovacích.

Právnickým a lékařským úředníkťirři připoje
ných obcí, kteří mají potřebnou odbornou kvalifi- 
kaoi a kteří dokonali aspoň 5 let v odborných 
službách obecních neb jiných veřejných, promíjí 
se průkaz o praktické zkoušce politické nebo fv- 
sikátní.
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Sloučením oboí (osad), jmenovaných v § 1, 
s městem Prahou zanikají dosavadní samospráv
né okresy král. vinohradský a žižkovský.

• Jejich práva a povinnosti, jmění a statek — 
vyjma okresní silnice, ležící mimo obce (osady), 
jmenované v § 1 — přecházejí na město Prahu, 
které přejímá též jejich úředníky a zřízence za 
stejných podmínek, jaké stanoveny jsou pro úřed
níky a zřízence obecní v § 3.

Přidělení obcí (oSad) dosavadních samo
správných okresů král.-vinohradského a žižkov
ského, které se neslučují s městem Prahou, 
i s okresními silnicemi, ležícími v jejich obvodu, 
k sousedním okresům a sídlo okresních zastupi
telstev pro zbývající obce okresu karlínského a 
smíchovského určí se po slyšení dotčených okres
ních zastupitelstev a obcí vládním nařízením.

§5.
Též .okresní silnice v obvodu ostatních při- 

pojených obcí (osad) stávají se dnem sloučení 
obecními silnicemi města Prahy, jež s nimi sou
časně převezme za podmínek § 3 tohoto zákona 
do služeb svých i okresní cestáře, kteří pro pře
vzaté silnice do té doby pravoplatně byli usta
noveni.

§ 6.
Ostatní jmění, dluhy a závazky dosavadních 

samosprávných okresů karlínského a smíchov
ského rozdělí se mezi město Prahu a zbylé části 
těchto okresů podle stavu ze dne 31. prosince 
1919 v tom poměru, v jakém jest předpis daňové 
základny pro přirážky v obcích ku Praze připo
jených ku předpisu daňové základny v obcích, 
kteréž i nadále ve svazku oněch okresů zůstanou, 
podle průměru posledních tří let 1917 až 1919.

Do dne sloučení mohou okresy ty uzavírat! 
půjčky a přejímat! závazky jen za předchozího 
souhlasu obce pražské.

Při tom okresní ústavy a nemovitosti, ležící 
v připojených obcích, připadnou — nestane-li se 
jiná dohoda — se vším příslušenstvím výhradně 
obci pražské, která však za to nahradí zbytku 
okresu poměrnou část ceny jejich, připadající na 
ně podle klíče shora stanoveného, a naopak zbyt
ku 'okresu zůstanou zcela nemovitosti a ústavy 
okresní, ležící v obcích nepřipojených, a okres 
ten za to nahradí poměrnou část ceny jejich, při
padající na Prahu podle pravidla výše řečeného.

Cena jednotlivých předmětův ustanoví se 
dohodou.

Neshodnou-li se obě strany o náhradě, roz
hodne zvláštní smíšená komise, jejíž předsedu 
jmenuje ministr vnitra, a do níž vyšlou po jed- 

. nom přísedícím obec pražská a zúčastněný výbor 
okresní. Neshodnou-li se zástupci stran, rozhoduje 
o výši náhrady předseda v mezích obapolných 
návrhů, v jiných otázkách rozhoduje hlas, ke kte
rému se připojí předseda. Rozhodnutí se musí 
stá ti podle skutečného stavu z 31. prosince 1919

§ 4. a podle inventární ceny z r. 1914, pokud se týče 
se zřetelem k nákládům, investovaným po tomto 
roce, po odečtení příslušné kvóty umořovací.

Podrobnosti řízení komise budou upraveny 
jednacím řádem, který vydá a ve Sbírce zákonů 
a nařízení vyhlásí ministr vnitra.

§ 7.

S ústavy a'nemovitostmi přejímá město Pra
ha také dosavadní pravoplatně jmenované úřed
níky a zřízence okresní, výhradně pro ně usta
novené, za podmínek uvedených v §.3.

Z ostatních pravoplatně jmenovaných úřed
níkův a zřízenců těchto okresů povinna jest Pra
ha podle dohody s dotčeným okresem převzíti 
za podmínek § 3 ty úředníky a zřízence, kterých 
okres následkem zmenšení nebude již potřebovati.

Nedojde-li k dohodě, rozhodne ministerstvo 
vnitra.

§ 8.
Podle zásad, stanovených v §§ 5 až. 7, upra

ven bude též poměr obce pražské k obcím Mili- 
čovu—Hájím, Velké Chuchli a Modřanům a 
k okresům, ke kterým přiděleny budou nepřipo
jené obce dosavadních okresů král. vinohradské
ho a žižkovského, jakož i k okresu zbraslavskému.

§ 9.

Zvláštní společenství obcí Prahy, Karlina, 
Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova, založené 
zákonem ze dne 16. srpna 1899, č. 48 z. z. ke 
zřízení, vydržování a správě společné vodárny, 
se zrušuje; práva a závazky přecházejí na sjed
nocenou obec pražskou a správa na její zastupi
telstvo a radu.

- š 10.

Obecní dávky a poplatky budou se v obcích, 
jmenovaných v § 1, vybírati i po sloučení nadále 
podle dosavadní výměry potud, pokud na zákla
dě usnesení ústředního zastupitelstva nebudou ji
nak upraveny.

Též obecní přirážky k daním státním mohou 
podle usnesení ústředního zastupitelstva se schvá
lením ministerstva financí býti vybírány v jed
notlivých částech města, které-tvořily dosud sa
mostatné obce, 1 nadále nestejnou' výší.

Pokud se ústřední zastupitelstvo obecní se 
schválením ministerstva financí jinak neusnese, 
budou přirážky obecní a okresní, vybírané v ob
cích nově připojených poslední rok před slouče
ním, vybírány dosavadní výší nadále na účet 
sjednocené obce pražské.

§ 11.

Ústřední zastupitelstvo usnese se na finanč
ním plánu na dobu deseti let, kterým upraví se 
zejména postupné provádění nutných investic a 
postupný přechod od nynějšího nestejného zatí- 

j žení poplatnictva v jednotlivých obcích (osadách) 
' ke stejnému zatížení v budoucností.
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Plán tento, po případě Jeho pozdější změny 
nebo doplňky, vyžadují schválení ministerstvem 
financí v dohodě s ministerstvem vnitra a jsou 
závazný pro každoroční rozpočet obce pražské.

Ministerstvo financí vykonávat! bude dohled 
na provádění tohoto plánu.

§ 12.
Oprava daně domovní, třídní i činžovní a po

travní daně nadále zůstává prozatím beze změny.

§ 13.

Obvod policejního ředitelství pražského roz
šíří se na celý obvod, stanovený v § 1.

Kdy v jednotlivých částech obce, nepojatých 
dosud do policejního obvodu, bude zahájena pů
sobnost policejního ředitelství, vyhlásí ministr 
vnitra ve Sbírce zákonův a nařízení.

Ministr vnitra může policejní obvod rozšířiti 
i na další sousední obce, souhlasí-Ii dotčená obec 
s tímto rozšířením.

Proti vůli obce, jíž se týče, může býti poli
cejní obvod rozšířen vládním nařízením.

'§ 14.
Organisace a příslušnost úřadů politických, 

Školských, finančních a berních zůstává zatím 
beze změny.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením učinila 
opatření, nutná k zabezpečení jednotnosti veřejné 
správy v celé obci.

§ 15.

Organisace a příslušnost soudův i zařízení 
knih pozemkových zůstávají až do příští zákon
né úpravy beze změny.

§ 16.
K úplnému nebo částečnému připojení dalších 

obcí, sousedících s městem Prahou, bude příště 
potřeba souhlasných usnesení zastupitelstva obce 
pražské a obce, o kterou jde, učiněných za pří
tomnosti dvou třetin členův, a vládního nařízení.

Vyrovnání, týkající se jmění, práv, závazkův, 
úřednictva a zřízenců jejich dosavadního okresu, 
z něhož se obec vyloučí, s městem Prahou pro
vede se podle zásad stanovených v tomto zákoně.

Pouhá změna hranic obce pražské může se 
Provésti vládním nařízením po slyšení zúčastně
ných obcí.

§ 17.

Obce, které se budoucně usnesou o svém 
sloučení s obcí pražskou, nemohou ode dne to- 
froto usnesení bez jejího předchozího svolení 
Vstup ováti v žádné nové závazky, které mají 
Jeviti -účinek f po sloučení, aniž majetek obecní 
zciz ováti nebo počet úřednictva a zřízenectva a 
jeho požitky zvyšovati.

Usnesení tomu odporující jsou neplatná.

§ 13 tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení, jinak zákon tento nabude účinnosti za 
6 měsíců po svém vyhlášení.

§ 19.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru 
vnitra v dohodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

§ 18.

Čís. 115.

Zákon se dne 6. únrra 1S20

o volbách do ústředního zastupitelstva hiavního 
města Prahy.

§ 1.
V obcích, vyjmenovaných v § 1 zákona 

o sloučení, volí se společně ústřední zastupitelstvo 
o stu členech podle řádu volení v obcích (zákon 
ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. zák. a nař.) s od
chylkami zde stanovenými.

§ 2.

Pokud jako podmínka práva volebního nebo 
volitelnosti vyžaduje se bydlení v obci po dobu 
tří měsíců, pokud se týče jednoho roku, pokládá 
se území všech obcí (osad) sloučených za území 
jediné obce.

Na volby, které se provedou do dne 1. srpna 
1920, se toto ustanovení nevztahuje.

§ 3.
Dohlédacím úřadem pro konání voleb podle 

§ 1 jest zemská správa politická.

§ 4.
Kandidátní listiny podle § 20 řádu volení 

do obcí nutno podati u magistrátu města Prahy 
a musí býti opatřeny podpisy vlastnoručními nej
méně 500 voličů, v seznamu voličů zapsaných.

§ 5.
Místní komise, která podle § 23 řádu volení 

do obcí rozhoduje o kandidátních listinách, jest 
komise volebního obvodu, ve kterém jest radnice 
pražská.

§ 6.

Náklady spojené s konáním voleb ústředního 
zastupitelstva, pokud jich podle zákona nehradí 
stát, rozvrhnou se na sloučené obce podle počtu 
obyvatelstva.

Obec pražská zaplatí všecka vydání, spojená 
s ústředním vedením voleb, zálohou též za ostatní 
obce a vybere si od nich příslušné částky do 
měsíce po předložení likvidace.
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