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(457.—459.) 457. Nařízení, kterým se ku provedení § 14 zákona ze dne 6. února 1920,
č. 114 Sb. z. a n., vydávají předpisy o zabezpečení jednotnosti politické správy v sjednocené
obci pražské. — 458. Nařízení, kterým upravují se hranice mezi sjednocenou obcí pražskou
a obcemi (osadami) Háji-Miličovem, Velkou Chuchlí a Modřany. —• 459. Nařízení, kterým
přidělují se obce samosprávných okresů král. vinohradského a žižkovského k sousedním
okresům, určují se sídla okresních zastupitelstev pro obce okresů karlínského a smíchovského
a mění se hranice soudních okresů.

457.
Nařízení vlády republiky Československé
ze čine 9. prosince 1921,
kterým se ku provedení § 14 zákona ze dne
6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., vydáva jí před
pisy o zabezpečení jednotnosti politické správy
v sjednocené obci pražské.
Ku provedení § 14 zákona ze dne 6. února
1920, č. 114 Sb. z. a n., se nařizuje:
Oddíl I.
Přehled.

§ 1.
Za věci, které v oboru působnosti politické
správy I. stolice ve sjednocené obci pražské
nutno jednotně vyřizovati, prohlašuje se vý
kon iftoci nařizovací, dále věci zásobovací,
vodoprávní, věci práva domovského a státního
občanství, věci práva spolkového, shromažďovacího a tiskového.
Rozsah a způsob jednotného vyřizování
těchto věcí, jakož i vyřizování ostatních věcí,
které nezbytně vyžadují shodného řešení v ce
lém obvodu obce, upravuje se podrobněji tím
to nařízením.

Oddíl II.

Výkon moci nařizovací politických úřadů
I. stolice.
§ 2.
Veškerá nařízení vydávaná na základě plat
ných předpisů politickými úřady první stolice

i ve věcech uvedených v III. oddíle tohoto na
řízení — vyjma nařízení vydávaná policejním
ředitelstvím podle § 9 tohoto nařízení — vy
dávána budou pro obvod sjednocené obce praž
ské společně příslušnými politickými úřady
I. stolice pod označením „Spojené politické
úřady I. stolice v Praze".
Přípravné práce, k vydávání takových na
řízení, zejména jednání s jinými úřady, vy
slechnutí zúčastněných korporací a pod. vy
konává magistrát hlavního města Prahy.
O nařízeních těchto usnáší se sbor zmíněný
v § 12 tohoto nařízení a podepisuje je před
seda a místopředseda tohoto sboru, po případě
místopředseda a zástupce magistrátu.
Stížnosti čelící přímo proti takovým naří
zením, pokud jsbu přípustný, podávati jest
u magistrátu hlavního města Prahy.
Oddíl III.

Rozšíření působnosti magistrátu hlavního
města Prahy na celý obvod sjednocené obce
pražské.
§ 3.
Na magistrát hlavního města Prahy pře
chází výlučně působnost dřívějšího okresního
obilního úřadu Velké Prahy a politických úřa
dů I. stolice v Karlině, na Smíchově, na Král.
Vinohradech a v žižkově, týkající se zásobo
vání lidu podle platných předpisů v celém
obvodě sjednocené obce pražské.
§ 4.
Totéž platí o uhelném zásobování, pokud
spadá do působnosti politických úřadů I. sto
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líce. Pro části obce nově připojené, po případě
vždy pro několik těchto sousedních částí do
hromady zřídí se zvláštní uhelné úřady pod
řízené magistrátu hlavního města Prahy.
§ 5.
Magistrát hlavního města Prahy jest vý
lučně příslušný vydávati v celém obvodu sjed
nocené obce pražské předpisy cenové, pokud
to spadá do oboru působnosti politických úřa
dů I. stolice.

§ 6.
Na magistrát hlavního města Prahy pře
chází v obvodu celé sjednocené obce pražské
příslušnost ve věcech stran podle vodního zá
kona ze dne 28. srpna 1870, č. 71 z. z., pokud
jsou podle něho příslušný politické úřady
I. stolice.
§ 7.
Magistrát hlavního města Prahy jest vý
lučně příslušný v obvodu celé sjednocené obce
pražské vykonávati působnost, která náleží
politickým úřadům I. stolice podle platných
předpisů o právu domovském a státním ob
čanství.

§ 8.
Magistrát hlavního města Prahy, pokud se
týče úřadovny v Karlině, na Smíchově, na
Král. Vinohradech a v žižkově příslušný bu
dou až na dále ve všech věcech správních,
které podle §§ 8 až 7 tohoto nařízení vyjmuty
jsou z pravomoci dosavadních okresních po
litických správ v Karlině, na Smíchově, na
Král. Vinohradech a v žižkově, pro ony obce,
jež byly podle § 1 zákona ze dne 6. února
1920, č. 114 Sb. z. a n., z toho kterého správ
ního okresu politického vyloučeny a s hlav
ním městem Prahou v jednu obec sloučeny.
Oddíl IV.

Rozšíření působnosti policejního ředitelství
pražského na celý obvod sjednocené obce
pražské.
§ 9Na policejní ředitelství pražské přechází
v oboru působnosti náležející mu podle dosa
vadních předpisů výkon nařizovací moci pro
celý obvod sjednocené obce pražské.

§ 10.

dá do působnosti politických úřadů I. stolice,
v obvodu celé sjednocené obce pražské.
§ 11.
Než budou zřízena nová policejní okresní
komisařství, jsou ve věcech zmíněných v § 10
tato policejní okresní komisařství místně pří
slušná:
1. v Libni pro obce Tróju, Bohnice, Koby
lisy, Střížkov, Prosek, Vysočany, Hloubětín,
Hrdlořezy,
2. v žižkově pro Malešice,
3. na Král. Vinohradech pro Staré Straš
nice, Hostivař, Záběhlice,
4. v Nuslích pro Krč, Zátiší, Hodkovičky,
Bráník,
5. na Smíchově pro Malou Chuchli, Hlubočepy, Radlice, Jinonice, Motoly,
6. na Hradčanech pro Veleslavín, Vokovice,
Liboc,
7. v Bubenči pro Sedlec.
.
Oddíl V.
Sbor pro politickou správu I. stolice v Praze.
„

§ 12.
Usnášeti se o nařízeních zmíněných v § 2
a spolupůsobí ti k zabezpečení jednotnosti po
litické správy ve sjednocené obci pražské po
dle předpisů § 16 tohoto nařízení náleží sboru
pro politickou správu I. stolice v Praze.

§ 13.
Sbor tento skládá se z primátora hlavního
města Prahy jako předsedy, ze zástupce ma
gistrátu primátorem ustanoveného a ze zá
stupců okresních politických správ, v Karlíne,
na Smíchově, na Král. Vinohradech a v žiž
kově, jakož i ze zástupce policejního ředitel
ství pražského.
Místopředsedu zvolí si sbor většinou hlasů
ze zástupců okresních správ politických, jme
novaných v předchozím odstavci.
Mimo zástupce ustanoveného podle odstav
ce 1., který má ve schůzích sboru právo hlaso
vací, ustanoví každý z úřadů tamže jmeno
vaných náhradníka tohoto zástupce s právem
hlasovacím pro případ zaneprázdnění zástup
ce. Vedle toho může do schůze sboru každý
zúčastněný úřad vyslati nebo předseda v do
hodě s přednostou toho kterého úřadu povo
lat! i jiné úředníky těchto úřadů, zejména
jako referenty; ti mají hlas pouze poradní.

Policejní ředitelství pražské jest výlučně
Zapisovatele určí předseda z konceptnícn
příslušné vykonávati zákony o spolcích, o shro
I
úředníků
magistrátu hlavního města Prahy.
mažďování a o tisku, pokud výkon tento spa
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§ 14.
Primátor svolává sbor k pravidelným schů
zím nejméně jednou za čtrnáct dní; ^může
však podle potřeby svolati schůze mimořádné.
Svolání děje se písemně; budiž k němu vždy
připojen program schůze.
O každé schůzi i jejím programu budiž včas
předem podána zpráva zemské správě politi
cké, která má právo vyslati do schůze svého
zástupce.

vyjma nařízení podle § 2, vydává jménem
sboru úřad I. stolice, příslušný jinak podle
všeobecných předpisův a podle tohoto na
řízení.

§ 15.
Jednání sboru řídí předseda nebo místo
předseda.
Schůze jsou neveřejné.
Sbor jest způsobilý se usnášeti, jsou-li pří
tomni zástupci (náhradníci) všech úřadů
jmenovaných v § 13, odst. 1.
Rozhoduje se většinou hlasů; je-li rovnost
hlasů, rozhodne předseda.
Předseda jest oprávněn a k žádosti zá
stupce zemské správy politické povinen za
stavit! usnesení, lze-li za to míti, že usnesení
to odporuje zákonu nebo přesahuje působnost
sboru, a předložití věc k rozhodnutí zemské
správě politické.
Podrobnosti jednání sboru upraveny budou
jednacím řádem, na kterém se sbor usnese a
jehož schválení vyhrazeno jest ministru
vnitra.

Oddíl VI.

§ 16.
úkolem sboru jest projednávati všecky věci
z oboru působnosti politických úřadů I. sto
lice, které podle své povahy vyžadují nezbyt
ně shodného řešení v celém obvodě sjednocené
obce pražské a které byly sboru předloženy
k usnesení některým zúčastněným úřadem
nebo přikázány úřadem nadřízeným.
Magistrát jest povinen předkládati tomuto
sboru nejen nařízení, ale i jiné zásadní otázky
vztahující se k výkonu agend vznesených na
něj předpisy III. oddílu tohoto nařízení, po
kud podle své povahy vyžadují nezbytně shod
ného řešení v celém obvodě sjednocené obce
pražské.
Sbor jest povinen podává ti vyjádření žá
daná nadřízenými úřady a oprávněn podávati
nadřízeným úřadům návrhy týkající se jed
notnosti politické správy ve sjednocené obci
pražské.
§ 17.
Usnesení sboru jsou závazna pro všecky
zúčastněné politické úřady I. stolice. Vyřízení,

§ 18.
Strany nemají práva žádati, aby určitá věc
byla nebo nebyla předložena sboru k usnesení,
aniž práva vytýkati stížností, že mu předlo
žena nebyla nebo byla.

Předpisy všeobecné.
§ 19.
O odvoláních proti rozhodnutí místních
výborů v trestních věcech policejních podle
§ 18, odst. 4., zákona ze dne 6. února 1920,
č. 116 Sb. z. a n., rozhoduje zemská správa
politická.
§ 20.
Magistrát i okresní správy politické v ob
vodu sjednocené obce pražské mají právo obesílati k výslechům a úředním řízením strany
bydlící kdekoliv v celém obvodu sjednocené
obce pražské, i když bydlí mimo obvod úřadu
obesílajícího.
§ 21.
Pokud předpisy tohoto nařízení jinak ne
ustanovil jí, zůstává věcná i místní příslušnost
politických úřadů I. stolice v obvodu sjedno
cené obce pražské, zejména ve věcech stran,
nedotčena.
§ 22.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1922. Změny příslušnosti tímto naříze
ním stanovené vztahují se na všecky věci, jež
v tento den nebudou I. instancí konečně vy
řízeny.
Nařízení provede ministr vnitra v dohodě
se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
černý v. r.
A. Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Staněk v. r.

Dr. šřobár v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
'Ihičný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.
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