
707

§ i 3.

Volební právo členů obvodních volebních komisí, 
■ jejich náhradníků a úředníků vykonávajících do

hled.

Členové obvodních volebních komisí, jejich 
náhradníci a úředníci vykonávající dohled u ob
vodní volební komise, - kteří jsou zapsáni do stá
lých voličských seznamů jiné obce téže župy, 
pokud sc týče téhož okresu, odevzdají při volbách 
do žil pní ho zastupitelstva, pokud se týče při 
volbách do okresního výboru hlas v obci, v níž 
jsou členy (náhradníky} obvodní volební komise, 
nebo konají dohled při této komisi. Předlož! ob
vodní volební komisi průkaz politického úřadu 
přímo nadřízeného obci, v niž jsou zapsáni do 
stálých voličských seznamů, že v seznamech těch 
je poznamenáno, žc vykonají volební právo pro 
tuto volbu v obci, íi jejíž obvodní volební komise 
fungují. Politický úřad, dav potvrzení, učiní opa
tření, aby to bylo poznamenáno nejpozději devátý 
den přede dnem volby ve stálých voličských se
znamech, ve kterých tento volič je zapsán. Osoba 
taková' nesmí býti připuštěna k volbě v obci, 
v níž je zapsána, do stálých voličských seznamů.

§ 74.

Dohlédací úřad.

Dohlédacím úřadem podle ustanovení tohoto 
zákona rozumí se, pokud jde o města s vlastním 
statutem v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, a 
o města s právem municipálním, jakož i o města 
s regulovaným magistrátem na Slovensku a v úze
mí Podkarpatské Rusi, župni.úřad, jinak okresní 
úřad, v jejichž obvodu obec nebo město leží.

Úřad tento bdi nad řádným a včasným pro
váděním všech úředních úkonů, volebním řádem 
obci nařízených. Shledá-li, že obec jedná nedbale 
nebo nesprávně, může, zachovávaje pravomoc 
komisí ustanovených v tomto zákoně, úkon zcela 
nebo z části dátí provésti vlastními orgány ná
kladem obce. Obec pak má právo postihu na 
povolaných orgánech obecních.

§ 75.

Počet obyvatelstva.

Kde se v tomto zákoně mluví o počtu oby
vatelstva, jo, rozhodný stav podle výsledků po
sledního všeobecného úředního sčítáni lidu.

§ 76.

Jmenovaní členové žiipnlch zastupitelstev.

Ustanoveni §§ 5 a 6 tohoto zákona platí 
obdobně i pro členy žtipních zastupitelstev, mini
strem vnitra jmenované.

§ 77.

Osvobozeni od kolkův a poplatků.

Veškerá podání a zápisy, námitky, stížnosti 
ve věcech voleb župních zastupitelstev, župních 
výborů a komisí (§§ 54 a 59) a okresních výborů 
a Přílohy k nim, jakož i ověření podpisů voličů 
na kandidátních listinách (§§ 20 a 66) a kandidátů 
(§ 25} jsou prosty kolků, a pokud nejde o ověření 
podpisů před notářem, i poplatků.

§ 78.

Formuláře.
Formuláře- vyhlášek, protokolů volebních ko

misi, seznamů hlasovacíth a legitimačních lístků 
dodá správa státní zdarma.

§ 79.

Zákon tento nabývá účinnosti současně se 
zákonem o-zřízení župních a okresních úřadů.

Provede jej ministr vnitra.

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

Švehla v. r.

Čís. 331.

Zákon ze dne 14. dubna 1920,

jimž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 
Sb. z. a m, o zemském správním výboru pro 

Čechy.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

článek f.

Zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. 
a n., jímž zřízen byl zemský správní výbor pro 
Čechy, mění se takto:

§ 3 zní:

Zemský správní výbor skládá se z předsedy 
a deseti členů. K platnému usnášení jest třeba 
přítomnosti aspoň 6 (šesti) členů předsedajícího 
v to počítajíc; předsedající hlasuje jen při vol
bách a při rovnosti hlasů. Předsedu a členy zem
ského správního výboru jmenuje vláda, jež usta
noví jednoho z členů za náměstka předsedova.

Předseda i členové zemského správního vý
boru mohou býti vládou zproštěni svého úřadu.

§ 4 zní:

Předseda zemského správního výboru má 
platu 3000 Kč, náměstek předsedův 2500 Kč a čle-
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nové zemského správního výboru 2000 Kč mě
síčné z prostředků zemských se zpětnou platností 
od 1. ledna 1920.

Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Článek III.

Zákon provede ministr vnitra. '

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

Švehla v. r.

Čís. 332.
Zákon ze dne 15. dubna 1920,

jímž stát přejímá výkony zdravoině-policelní.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ i,

O výkon zdravotní policie, obstarávané 
dosud obcemi, pečuje stát.

§ 2.

K tomu cíli ustanoven budiž u okresních 
úřadů, pokud se týče v městech se zvláštním 
statutem, jakož i v městech s právem municipál
ním u župních úřadů kromě hlavního města Pra
hy, pro něž se vydá zvláštní zákon (§§ 1, 2, odst. 
L, 3., 4. a 6. zák. o zřízení župních a okresních 
úřadů), potřebný personál lékařský a pomocný 
personál zdravotní (pomocnice při porodu, pečo
vatelé o nemocné, sociální pracovnice, desinfek- 
toři atd.).

lito činovníci působit! budou ve zvláštních í 
k tomu určených okrscích.

Lékař musí v obvodu svého okrsku sídliti.
Pomocný zdravotní personál muže býti usta

noven pro více okrsků.

‘ § 3.

Zdravotní policie zahrnuje vše, co podle do
sud platných ustanovení náleželo v oboru tom 
do samostatné a přenesené působnosti obce, a 
oo v budoucnosti zvláštními zákonnými nebo ji
nými ustanoveními bude do zdravotní policie 
pojato. <

I 4.

Náleží tudíž sem zvláště:
1. Zdravotní policie týkající se:
a) silnic, cest, veřejných míst a pod.,

b) bytů, #
c) staveb,
d) potravin, včetně masa.

2. Dozor zdravotní na vodu pitnou, užitko
vou, tekoucí i stojatou a na odstraňování odpad- 
kův a splašků;

3. zdravotní dozor kc školám, hostincům a 
budovám veřejně, přístupným;

4. zdravotnický dohled k průmyslovým a živ
nostenským podnikům, na průmyslové a živno-

! sienské dělníky a na dělnictvo domácké;

5. zdravotní dohled na obchod zbožím iékař- 
; ským, jedy, látkami zdraví škodlivými, jakož 
| 1 zamezení mastičkářství a neoprávněnčlio vy- 
i konávání lékařství a babictví;

6. první pomoc při náhlých onemocněních 
a úrazech;

7. evidence a dohled k osobám potřebným 
pomoci a ochrany slepcům, slabomyslným, hlu
chým, choromyslným a nalezencům, mimo veřej
né, ústavy;

8. opatření proti nakažlivým a lidovým ne- 
mocem a boj proti nim;

9. dohled k soukromým ústavům léčebným, 
poradnám,, sociálně lékařským zařízením a láz
ním očistným v obcích;

10. ohledávání mrtvol; !>

11. provádění zdravotně policejních ustano
vení pohřebních a policie hřbitovní;

12. zdravotní dohled ;,a trhy dobytčí a prů
hon dobytka;

13. policie tržní;

14. zdravotní dohled na pohodnictví a na 
mrchoviště.

§ 5.

K povinnostem státního lékaře (§■ 2) náleží 
kromě věcí souvisejících s obstaráváním zdra
votní policie zejména také:

a) prováděli veřejné očkování proti nešto
vicím,

b) léčit! chudě,
c) zdravotnický dozor k dělníkům hospodář

ským, lesním, saisonnfm a ku čeledi,
d) dozírati na .tělesnou výchovu,
e) lékařský dozor nad školní mládeží, spo

jený s občasnými výklady zdravotními,
f) zdravotní výchova a součinnost při etické 

výchově obyvatelstva.


