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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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§ 7.
Volební komisí ústřední podle § 32 řádu 

volení do obcí bude ústřední volební komise zří
zená pro hlavní město Prahu.

§ 8.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 9.
Výkonem pověřuje se ministr vnitra v do

hodě s ministrem financí.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

Čís. 116.

Zákon ze dne 6. února 1920
o organisaci a působnosti ústředního zastupi
telstva hlavního města Prahy a místních výborů.

I. Ustavení ústředního zastupi
telstva.

§ 1.
členové ústředního zastupitelstva zvoleného 

podle zákona ze dne 6. února 1920, čís. 115 Sb. 
zák. a nař., sejdou se nejprve k volbě primátora 
do 8 dnů po tom, kdy volba zastupitelstva stala 
se pravoplatnou.

Volba primátora může se konati, jsou-li pří
tomny nejméně dvě třetiny všech členů, a za zvo- 
leného prohlášen budiž ten, kdož obdrží nadpolo
viční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

Nedosáhne-li se tohoto výsledku ani po dvo
jím hlasování, koná se užší volba. Do té pojati 
buďtež pouze dva členové, kteří při druhém hla
sování obdrželi nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů 
rozhodne los.

Nedosáhne-li ani při užší volbě žádný kandi
dát nadpoloviční většiny všech hlasů celého za
stupitelstva, koná se příštího dne bez zvláštního 
pozvání v tutéž hodinu jako v první den volba 
nová. stejným způsobem jako v první den.

Nedosáhne-li se ani druhého dne výsledku, 
toná se třetího dne bez zvláštního pozvání v tu
též hodinu volba nová, při které prohlásí se za 
zvoleného ten, kdo dosáhne nadpoloviční většiny 
hlasu přítomných členů zastupitelstva.

. Nedosáhne-li se ani po dvojím hlasování toho 
výsledku, koná se volba užší podle pravidla shora 
vytčeného.

§ 2.
K platnosti volby primátora jest třeba, aby 

byla k návrhu vlády potvrzena presidentem re
publiky.

Nedojde-li k rozhodnutí o tom do měsíce, na
bývá volba moci práva..

* § 3.
Primátor svolá členy zastupitelstva do 5 dnů 

ke schůzi, ve které zastupitelstvo zvolí ze sebe 
tři náměstky primátorovy a 24 členy městské 
rady.

§ 4.
Nežli se přistoupí k volbě náměstků, rozvrh

nou se členové presidia — zvoleného primátora 
v to počítaje — mezi strany podle zásad poměr
ného zastoupení (§ 64 vol. ř.).

Strana, která má největší počet členů — 
mimo stranu, ze které byl zvolen primátor — má 
nárok na místo prvního náměstka; strana po té 
nejčetnější po případě nárok na druhého ná
městka, a podobně další strana, mající nárok na 
zastoupení v presidiu, na třetího náměstka.

Při stejném počtu členů dvou neb více stran 
rozhodne dohoda jejich, po případě los.

Sdružení stran pro volbu náměstků jest pří- 
pustno.

Dohodnou-li se strany, z nichž každá má 
aspoň 21 člena v zastupitelstvu, jak o tom, kte
rým stranám a v jakém pořadí mají býti místa 
náměstků přidělena, tak i o osobách kandidátů, 
koná se volba všech tří náměstků současně nad
poloviční většinou.

§ 5.
V téže schůzi zastupitelstvo zvolí dvanácte 

členů do stavebního sboru a šestnácte členů sboru 
pro vyřizování stížností.

Do obou sborů těchto mohou býti voleni také 
nečlenové zastupitelstva; primátor, jeho náměst
kové a členové městské rady do těchto sborů 
však voleni býti nemohou.

Za členy stavebního sboru mohou býti voleni 
pouze odborníci techničtí (architekti a inženýři), 
lékařští, právničtí a odborníci v ochraně památek 
předhistorických, historických.' uměleckých a pří
rodních a konečně pracovníci z oboru bytové re
formy; do sboru pro vyřizování stížností musí 
býti voleni nejméně polovicí právníci.

Ministr vnitra, vyžádav si návrhy zemského 
(správního) výboru, advokátní, inženýrské a lé
kařské komory do Hnity čtrnácti dnů, jmenuje 
v dohodě s ministrem veřejných prací, ministrem 
sociální péče, ministrem školství a národní osvěty 
a ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy další 4 členy stavebního sboru; jejich 
funkční období je stejné, jako funkční období 
členů, volených zastupitelstvem.

§ 6.
Primátor svolá jak sbor stavební, tak sbor 

pro vyřizování stížností ke schůzím, ve kterých' 
se každý tento sbor ustaví tím způsobem, že 
zvolí ze sebe předsedu a dva místopředsedy.

II. Volba a ustavení místních výborů.
§7.

Zastupitelstva obcí a osad, jmenovaných 
v § 1 zák. ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. zák. a -


