
:ušky odbýva jú sa nat eraz 
Leho výboru s jednotených ad
Kandidá ti v pr evážnej vačši
)bilosť vedeckú, a hlavne ne
áti si musia uvedomiť, že po
u sia byť k ladené vždy vyššie 
znalosti štátneho jazyka ne-

vensku v žiadnom justičnom 
l~atislavske j súdne j tabule se-

~ Au g. Ráth: "Socializácia prá-
21 obsahuje: Dr Jar. Ka,llob : 
ípady. 
~u" č. l-II/2l .. obsahuje: DI' 
a u stan ovení zákon a zaborové
a o smlouvě nakladatelsk é.« Dr 
:i občanského zákoníka." Dr Fr. 
r. Kallab." Dr Fr. Veyr: "Vzpo
Nar. shromážděni.' " Dr Kallab: 

seš. 3-4/ 20. obsahuje: S ti e-
3.stníkovy hypot eky." M li II e r 
ar: "Účast občanstva v juris
hal up n Ý E.: "Právní filo
Jos.: "Právní jednání a akt 

lj ,~: Dr J. Gruber: ,,0 nejbliž
\.1ezl: "Vystěhovalectví z repu
Ke snahám a zlepšení výchovy 
lělnické a sociální zákonodar
:y ruského zákoníku práce z r. 
.ř .. pro péči o vol. poškoz. za r. 
~,v ne~amestnanosti za II. pol. 
mho ustavu repu bl. českos!o-

ahuje: 
. a nařízení pokud se týkají 
sbírce neuveřej něné. VyhláškY' 

správního soudu ve věcech f:i" 

'oš: "Finanční zákon a státn:í 
:tn í dluh' česko slov. republ. Dl' 
.remnici." Ryc: Nouze o. drob,; 
,ákony o zvláštní dávce z vína ' 
ani z piva . Hák : Novela k zá
J.í počtu bem ch úřadů. 

Návrhy ohledně nové úpravy obecního 
v 

zřízení v Ceskoslovenské republice. 
Referoval Dr. Jar o s 1 a v Mez n í k dne 24. září 1920 v Právnické jednotě 

v Bratislavě. 

DOlsa ,vád ní záko,nod áil'll1iQU č,ill1J11iosJtí byJy ně,kteil;é pod.s:t a tne 
čá,sti O'be'cil1íh o zříz,ení v č eskO'.slov'elnJSké repulblilce již ZJl,'orv u u
'p raveny, a 11linohé ty/to úlpr:arvy budou ip lraNdě'po!Clo!bně převzaty i 
do zál~oi11!a o niQivém. obecním, z:ř' íz'elní v če-s'ko,s'lolV.e/l1JSké r.epublil
ce T a k uvádínl hlalvil1 ě zákon ze dne 31. ledl1ia. 1919, Č. 75 sb . z. 
a n., kterýn1 s,e vydává řád vo'lebmÍ v obdch reip . česko'slorven.,. 
sk é, s po:z!děj š~n1 dodaltky: zálron ze dne 7. února 191!B, Č. 76 sbn 
·z. a n., ,kte'l'ýnl s,e nlěnÍ a dcjp Iňluj í někt-e-l'á u s.t,arn,o,v·enÍ do'sa :'" 
vadn fc'l:t: oi]J·eclllích 'zřízen.í a 'l11ěsJtských ,s t-atutú v pepo 'Čsl. (tak 
zv. nOlV e'~a k ObelC!llÍn1u zI'í'zemí), zákon ze d,ne 23. červe/nče 1919, 
č. 443. o lupral\T ě shlžebnich rrmměll'ú ú:ř' edníkú při othckh v Čei=
-chádl , l1Ia. lVlolnavě a ve Slezku; . zákon ze dne 17. července 1919, 
Č. 421 sb. z. a n., k lterýnl se lnění olbe-cní s talŤ. ek v knlén ové jmě
n í obeoní: zákon ze dne 19. prosince '1919, Č . 663' sb. z. a n., o srtá.:. 
l~T ,ch vOl1Ílč.stkých selZna'nleiCll ' záku,n ze dne 9. března 1919,č. 158 
sb. z. a n., o spíráiV1l1Ín1 so,l~dnilcltiV í úřa/dú okresních a župll1ích, 
p OlC'ud v odd. II. jedná se o. sp~ráiVIní j,urisd,i'l\.<ci v n1ěsrte'ch s vhi
sItlnín1 stJaltAlltell11' zákon ze dne 29. února 1920, Č. 126. sb. z. a n., 
o zříze!l1í žU'Pní.~h ,a olkrelslníeh úř,adú v reip . ČsL hllaíVně pokud 
s etýče dOlZloriu ,s tát ní siprá,vy nad olhcen1'i; zákon ze dne 9-4. 1920~ 
Č, 236, ktell'ýnl 8'e doplňu1jí a nlění d'olsa.václmí u srt-all1:0IVenÍ o na
'býv ání a pOlzb~Tv,all1í sltá,tního obČ:a,nS:tíVla a práva don10i",slkého v 
rep. Čsl}" zákon ze dne 9-4. 1920, Č. 292 sb. z. a n., kterýln1 se upra
vuje správa ško,ls'tví a v ortázlce nákadu věcnéh-o na ško/lsrtví mě
ní s·e Ulsrtanovell1Í nov,ely k olbe,cnín1u zřtzení· zákony ze dne 15. 
dubna 1~20, č.· 210 a 211' sb. z. a ll., 'op,ro;z~;t:illTIJl1í lrp rnalV ě pol. 
správy na Silc)jVellllsku a o obecních a · ok'o~·nÍ!Ch notářích na Slo
vensku, jakož i zákon ze dne 17. du.blla 1920, Č. 233 sb. z. a n. y 

o p'l"lo,zart.iIl11'IlÍ úpTavě s~:H'á'vy n1ěst s 'regul.a.vHil1ýiln l11iagisrtlI'áterl-l 
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na Slo;ve,ns~(u, s přislušnÝln na,Í'Íze,ní,ln P'11QVOIZOV.élJcíil11i· a koneč
ně záJ!(OIl1Y, k,teII"Ý!l:ni se nově upraJVUlje policie b8l2JPe\6no~s.tí a p'oli
de zdravotní v obci. 

1. 

IZák. čl. XXII. ,z ,r. 1886 vÝ'značuje' § 4. ,ex,mnpc'e lZe svazku 
,obeoního. N a,vrhu'je se 'aby tyto ,exe'lTlJpce v,zá:saclě byly 'uu1šeny, 
pr~otože odpO'l"lují · duchu čalS'u. Po1o.ld by snad se 111ěJa v Zájll.11U 
v1o.i E':Inské .iTlOC.i ohnlelz.iH pralV0il110lC ohce nad oGOlblaJ11'Í v,0Ij0l11sk~T
Hli a Ina'cl Ipolzen1.ky ,patř'ícími 'blla,nné nl ·oci, nedhť je u 'p,ralveno 
zvláštnínl zá1\.onen1. 

II. 

Žádá :se ,dále, a.by ,pii terito,riálnÍch iZ'l11ěnách ·O'becních hra
nic 1'\0Izhodo'VáIl1í v oltázlkách s tínl spolje'l1~Td1. - p'Olkud by snad 
il1 €1))ylo vyllr<a:Ž8tllI0 'l11'oci zá'l:,onodánné - nehylo sOtulstř,eďováno 
v l1l:imiS'temsrtivu, l1ýihr1ž ,polnecháJl1o župaJ1S,ký111 úřadům, j,alko or
g án-Lun, které nejlépe poznají 111ístní p0111ěry. 

III. 

Co se týče donl0vského práva bude toto jistě upraveno 
zvláštním. 'zákonenl, proto nechcenle se zde o této otázce šířiti. 
Do:vo,ujome s,i VŠ'Gllk JilŽ nyní UPIOtZOilU1iti na to, ž,e u s1:lwnovemí § 
13 ·od..: t. Z zci~w'Ha ze dne S. duhna 1920, Č. 236. sb. z. a n., dle 
J.\.ftelr é'J.1,o »p:rQ) povinnost cbce pfijínlati do svazku o,1IJecniho pla
ti na býva!énl území uherském ustano,vení zákona ze dne 5-12. 
;18!B6 ,č: 222. ř. z.«, způsobí velký Zn113.rtek p:h ro,zhod,orválIlí o. do
!ITlO'v:ském. po.'áv·u na Slo\ve.nsku. 

Novel.a o C OD1ovls.kén1 právu z rlOku 1896 zná pouze na,bývá
ní dOinovslkÉ:ho piJ.'áMa V~TslOivnJTn1 p:ř'ije<tínl do s!Vazku olbecního 
a SltanovÍ, že obelc tolto VÝS1IOIVlllé přiljeltí do slVIalzlkru obe·cního po 
desli.tHertéu1 k :vlalifiikolVaném pOlbytu v oibci odepříti ne/S.n1í. 

Perdle § 11. záik. č. XXIi. 1886 nel::il11Í oibe-c V~TIS'liOfVll1é přijetí 

do svazku obecního odepříti již po dvouleténl kvalifikovanélTI 
pobytu. 

Uhm"skJ'r zálkon olbecní zná v~ak ved,le nabývání dOH1'OiVlské
ho práva v~Tslovnýln přijetí111 do svazku obecního také získává
ní clo.n10vského prá'Vla pOluhýnl p obYlten1 v ohci, a u1s,tanovuje v 
§ 10. zák. čl. XXII. 1886, ~e ka,ž,dý, J{!do v ohci čltyři léta nerpřetr
ž·i,tě bÝ'vá, k olbe·cním bí'€l11181nŮt111 phsptvá a není pr.orti němu z 
1111T,avních odleil1ů náu1Ít1ky, p'O!va'žuj,e se zla přfSllušillfk,a opce 
be.z toh,o, že by o vý'slolVné přij.etí do s'V,a,zku obelc,níh!O se stra
cny 'olbe,cního výboru žá:dla1. Je pochyJ)nlo zda ci,torv,all.1é Ulsrt,alIlo,velIlí 
§ 13. odst. 2. zálk ze dne 9-4. 1920, Č. 236 sb. z. a n., zTUišuJe tell1t,o 
způsolb nabý,váJllí dOill1lOV~\kého práv.a pOUh~Tjnl [JlOlby,telm v ob-ci, 
'l);!'Iotolže lnluví »0 ,p'o,vi,nnosJti obce ,přijímati do svazku o.becního«, 
nilkoliv o na,bývání domovského práv,a vůbec. 

P,r 
d'0\l110'V 
sb z. a 
f'ikoIV lall1 

by na 
ho pl' 
sta,tnk 

" ždy 
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se zde o té to otázce šířiti 
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se zla při'Slhlšni1k,a opce 
sv,a,zik,u obelcníh !O se stra-

10 zda c1toiV,aln é 1lJslt,alno,vemí 
:6 sb. z. a n., z'l."!ušuj-e ten to 
POUhýllll ipolby,telm v ob-ci 
tna ti do s,vazku o,be,cn ího«' 
vůbec. ' 

P,l'á,V(l1í s,tav, dle kte:rého by se v'e s\1l1yslu j'ednotlIlé úpr avy 
dOllll0V:ského práva dle § 13. odst. 2. zák. ze dll1e 9-4. 1920, Č . 236·. 
sb z. a n., obci nlohlo nahzoOiVla,t, že nesilní po, cle'Sirt;Hétem k:vaH
iikOIVi3.rnénl p'oibytu odelpí·íti při'jetí do sv.a,zku obe1cního', a6ko!li:v 
by na druhé s!t[L',aně ka~d~r obč,an na zákiLadě nelZliUš eného sta cré
ho práva, jiiŽ pOfuh~Tnl čtyř"letý:nl pohyte[n v obci při splnění o~ 
st a,tnkh podrnl~nek nl'Ohll se stáiti př'islušníkellll ohce, by'l by 
n eil1l0žlIlý. 

Zp ráNa úlsltiavního v~TboQ'iU .o vládiIlínl náivrhu zákon a ze dne 
9-4. 1920, Č. 236. sb. z. a , n., UIV á-dí , ,že hl'a'Vnínl ú'čel-ellll us,tanoiVe
n í § 13. odisrt;. II., je Isnaha »znemoiniti, aby zejména cizinci na .. 
bývali právn.ího nároku na přijetí do sv,azku obecního ve smy
slu §§ 11. a 15. uherského zák. čl. XXII. 1886, a záro,veň, že lná 
býti učiněn prvý krok k jednotné úpravě domovského prárva«, 
.přehUží však při tOlnl, že § 11. ull. zá k ., dle l{jtelrého je ln;OŽ\110 na 
býti nárolku na přiljeHdo obce, když žiaKLrute'l bývá nepřetržitě 
po dvě léta v obct .a t.a.Ill oJ)e<mé da\ně platí a ne'bO' jin'aik k ve
ře jným.! ná1kl.a!clúnl Ipři's,pívá, 'vtzta:hiUIj.e- se .pouz,e na státní ohčany 
a n:iJko,Uv na c:UZ!Í1l1' ce , ,a že § 15., ktelJ."Ý 0lsit1atně bylI ustlalll0IVell1:ln1: 
§ 16. zá,k. 0.1. V.: 1903z11ušen, neposkytuj.e v souihla1se s p'o's,léze 
uV8ldeJnýnl záll\.. ul~\t ail1.o 'Veil1ínl · c.ilzi.nCl1Jln nároku na přils:líh-ení 
d onl1olviSkého pn'lJv.a, jak o něm. nl1uví § 5. rak. ze dne 5-12. 1896, 
Č. 222. ř. z., nýhrž ponelchává úplně n a vúH Oibci, zcla CÍ!zinci 
chce donl 0vs1ké ipráv10 IpNslíblitJ, čili nic. Kde-žto iP,odle r ,ak. záko
no.dá'11ství s'vémo,cíl1é l' oohod ování obce o pbjetí cizilnce do Slvaz
ku obecního bylo, ve pl''Os'pěch ciz'incú obnlezeno, a cizin ec dle
§ 5. zálk. ze dn e 5-12. 1896, Č. 222. I'. z. 1110111 nabýti nároku na 
pi'ijetí do svazku obecního, uherské zákonodarství podobného 
náJ."OIkll cizinci ne,polskyto1valo, a n a\opak j e ště stěžo,valo uJdílení 
rest). pfi:slíbení dOllllO,vS'kóho práva ciz'inci Hnl, že oO.be·c l1l0hla 
cLzÍll1ci dorm ovs ké práva. dle § 16. záJk. čl. V.: 1903, jen tehdy při
slíbiti, kd yž pr oká,zKll, že -aslploň pět let se zdrržuje v. zemi~ 

Ustanovení § 13. nclst. 2,. zák. ze dne 9-4. 1920, Č . 236. sb. z • 
a n. nez,mO'žňuje t ed y ci'únc'úm na. Sllovefll s1ku na,bývání právní
h o ll l:.1l'o!ku na pí'i jetí do Slv,alz·ku O'be'cníhO', nýhrž právě naopak 
j Íln 111ožn-O,st tohoto náT'Io'ku dává, ta,ké nezabraňuj e, aby .obec 
kterélYlukoliv ci.zinci dobrO'vlOlně dOl1.101Vské práNO nepřislíbila , 
lnimo to uč~nil0 ne,př'Hiš š t'i:l.Isrtmě prV11í krok k jeclno,tné úp:ravě 

*) Pozn. r ed. Nesdílíme názor, 'že by ustanovením § 13. od::;t. Z. 
zák. Č . 236-20. jímž pro území d:i'íve uherské bylo recipováno právo ra
kouské pokud jde o otázku povinnosti obce pi'ijímati do svazku , o
becního, byl zpúsoben veliký zmatek pi'i rozhodování o domovskem 
právu na Slovensku. Touto receucí bylo dosaženo toho, že otázka, 130-

kud obce nesmí ode,p:Hti prijetí do: svazku domovského (obecníhO.) 
jest rOZÍ'ešena jednotně pro cel é území republiky. P:ř'~d'pisJ uhersk~. 
které jsou s rak. zák. z 18DG v O'dporu pozbyly samozreJme platnostI. 
Není proto pochyby o tom, že také ustanovení § 10. z~lc čl. X~XII, : 
1886 (a nabytí práva domovského pouh~Tm pobytem) Jest zrusenO' : 
vždyť. v tom, že pod1 e § 10. cit. zák. sluší osobu, u niž dány př'e dpo-· 
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.dOlnov,ského p~ráva v republice, pr1otože způsobí na Slovensku 

.veUký zHllaJtek při ro'z:hodo,vání otáJzky nab)Tvání domovského 
'prá ya vůbec. 

IV. 

. Co se sestavení 'Obecného ~astupitelstva a obecní rady týče, 
lněl by 'se vziti zÍ"eltel i ,na talk zv. osady a kopanice, na SlOVeiJ.l
,sku IV h loII'IllIa.tých !kT'a,jích v'elnTÍ' I'Iolz'slrené (iMyjav'a k iPř. lTIá 
fpřes ,50 pr:o'c . .sViého ,oiby,va,telstV'a .V k 'Olp1aIl1kích, IpoldJolbně IÍ Dětva 
na ZvoJon.sku atd.). V uhelI1skélTI právu není sice žádného Utsta-
novení o právu o'siad a kopanic na zvláštní zastoupení v obec
nÍ!il1 z.astupitelstvu, také není zde usta;no'vení 'O zvláštní správě 
111ajotkove, a,le zvykO'V)THl práveJll s.e vyvinulo, že osady a vět
ší kopanice nlěly v o,belc.nélll zla.stup'ite.lsltv,u vždy s,:vého zásrtlupce, 
obyčejně některého radního (přísažního). Odpovíd'alo by spra
vedlno'stJi, alby tOlto pl~áNIO kopanic a O'sad zvyk,olvě se vyvÍnuy'ši 
'bylo i n.a dále ZialCillolvánoa vihold.!nÝ'll1 zipús'olbenl UJzá,koiněno, jed
nak s ohledu na 111ístní Zájllly těchto částí. obcí, jednak i proto, 
že spol€čenské rozvr,sbvení obyv.a,teilstva kopanic bývá rú:z,né od 
spolei:e,ns'kého rozvrsltve,ní hla,vní osady. 

V . 

. Ph zakolnné ú'pTIa,vě ,obecního zalsit1 .. llpite.ls,tva a obe,c'ní pady 
·bude na Slofv,enSl~u znalčnou ,odchylk,ou tv'ořHi inštituce obecného 
a Q,hvcdn.ého nOiára, kte!rá by];a u náls nejen přev'zata ný,brž i 
dále vyb"uclována tím, že obvodní a obecní notář'i byli zákone111 
ze den 22-1. 1920, Č. 211. sb. z. a n. sestá,ttJlěni. 

Iln:;:,HtuCÍ s,tátního notáře o'be,cního v.ne,sem. byl do poUrtické 
sp,rruvy v n:31ší relP,uhlke nový Z\púslolb ře'šemí pOlll1ěrú 111elZ.i ob

·č,any laiJky, vy1kolnáw.aljícímj SlpráiV1ní funkce jako č8ls.tný úř,ad, 

kterÝ., v ra~ktQuSlké111 'právu srp,rávní'll1 byl neloiblVy,kilý a, krterý ta.
ké v novéa11 IOlkl"1es nLln a žUlpní\ll1 zří,zeln í nel111á aJllJa1l1ogie. 

KdežíÍ10 v o.kll"e,SU a župě v če,lo S'p~rárvy pOlsrtalVelll bylI dle zá
kona ze dne 29-2. 1920, Č. 126. sb. z. a 11. 81tMmí úředník hude v 
če}e OIb€lcní s'l:n~ávy na SlOlV'ensku voilell1Ý Sltal''10lsna nerúředll1ík, 
který o práva., pO'V'Í11JW1StH a z,odtp,o.vědnolst ,dě.l'iJti tE,e Iblude s no
tálre:nl - ~Itáltlll.iln úřeldmíkeJ.ll. PorvRžuj,e::me toto rOlzřešení p!OlIně
[rů nlezi byroJ.\..r'a,tkky úředniclkou s'piráV10U slt á tmí a nle,z'i o:hča.n
skoiu salmOISlpl''1á\V101U v obckh z,a· ve!lil1Ti šťastné la nla,v,rhrujellne, aby 
imsltilt!Uce 11to ltálrl~lká, j,ak se vY'viln:wll3, v uherském oibec.níil11 zří-

k lady v tomto §-u stanovené, považovati za příslušDíka obecniho 
SVRzku , jest implicite zahrnuta povinnost obce přijmouti dotčenou 
·osobu do svazku obecního; znění § 13. odst. 2. zák. Č . 236-20. pak 
plyne, že o této povinnosti obce platí předpisy rak. zák. z 1896, jest 
tedy jasno podle kterých norem sluší tuto otázku posuzovati. 

Bylo by ovšem v záj mu prakse, aby ministerstvo vnitra vydalo 
pi-íslušné po]{yny pro úřady, o tom, jak sluší nyní na Slovensku 
vzhledem k recepci práva rakouského postupovati v otázká(;h do-
movského práva. ,.... .... ,. .... ( -~., ........ -.... '. 



r:otO'že způs,obí na Slovensku 
ruzky nabýváJ.ní umu-oVlSké:ho 

lpitelstva a obecní rady týče 
[)sady k· , a opanlce, na SloveiJ1-
'IOlz'šíře'né (I.Myjav'a k př. má 
~Wlp'am.kíc:h, \p!old!olbně li Dětva 
'avu není ske žádného Uista-
zvláštní zas,toupení v OIbec

lsta;novení 'O zvláštlní 'spTávě 
se vyvinulo, že ás:ady a vět
~te,!sltv,u vždy syého z áE:rt'llp,ce, 
mlho). Odpovídalo by spra
. o'sal~ z,vY'k,olvě se vyvinuyši 
n ~~u~'olbenl lllZák nn ěn 0', jed
o castro obcí, jednak i proto 
,tva kO}J'ank bývá růz,né od 
ady. 

:J.ISiÍlupiteJs,tva a o,be,c'llí 11ady 
'u t\i"oři:ti inštituce obeenéh~ 
láJs nejen přev'zata ný'brž i 
)becní nůtá:ř'i byli zákO'nenl 
e'stá,tměni. 

10 vnelselll byl do. poUrtické 
lb ře1šerní pOllněrů lnelZ.i ob-
funkce j,ako Č8ls.tn~T úř'ad, 
byl nelOJJIVY,IDlý a krt;'er~T ta
~ní nellná amlaJl'ogie. 
o:ráJvy pOlsrtruvem bYlI dle zá-
1, n, ~ltá(tll1í úředník bude v 
J eill~T sltlal''1ols na n elÚř ediní,k 
j 'l1I0lst od ě.ltti oS,e bud e s no~ 
j.erme toto rOlzřešení p!Ormě
áv;ou státní a nTelZi o:bča.n
H'astné la llIa\vJ':hlUjeilne, aby 
T uJ.l er Slkém olbec.níil11 zří-

ti za příslušníka obecniho 
st obce přijmouti dotčenou 
od~t. 2. zák. č. 236-20, pak 
~dpl~y rak. zák. z 1896, jest 
) otazku posuzovati. 
" min~s,terstv? vnitra vydalo 
~ slmn nym na Slovensku 
postupovati v otázkár;h do-

~.zení, byla. na. Slovensku 'i pn def.imjJtívní '1Í1P1J.~aJvě Qlbe,c'l1ího ra
,du pře\v~ata a vYlslovujelne naději, ' že i!lllSlt:iJtUJce taJtn člalsem pí'e
nese se ze Sorvertl!stka i do. ,o:stw1mÍlhn Ú1z'e'lllí na!ší J'lepuhHky. Již 
.:nyní by mlohllo se ana,logie té/to ' práJViní i:nSltNmce u:žiti pí'i řeše
ní otázky správy vM~ších měs.t, Jako. tOlll1 níže ])ude ješ:tě. ř'eč. 
Nortář, kJterý nyní je stárunÍ'lll úřeldmíkenl, bude v obci jedlnwk 
:rnezáJVi,sllým, odbOl~ně Vizdělalnýml či:ni,tehm1, }(!te'r)r iVeške;ré SIVo.
je Isíly a Slcholpnolsrti n1ůž'e věnovlajti správě ,a l~olzv'oji obce, jed
'n1aík hude Slvý,m p:rávnínl pOlstave'Iiíil11, j:akOlŽ ti sVÝlln 'OIdlboamýnl 
·vY1š:koJ'€1ním, stá,tní SlpiI'lá.vě doS'tatečnou záruklOfu, že dOlbire úmy
'sly zálkolnOldáI'ICe i ViláJdy neISltl''1olS'k'olt,a,jí v nbcích pl~O rneplO1!o:zu
:ll1ění, nezkrušemoist, nebo nedhalols\t 111:US,tIl1Í1Ch výkJonný,ch oil'lgá
nů. Na druhé stI'laJllě bude Zlals'e Slnal"lOISi,a, jako relPlrers,eJl1Ita!l1rt oh
,ce, ,Zdll'1aNOU protiváholU t0il11lU, aby s:pa.~áv!a ob:ce nebyla příljjš by
TOIkl'~altilcká, aby luí'stní p0J.11ě,ry a. zá.jlny bytly do!S'ta\te:čně c,htrá
:il1ě.ny a respel'kltO'vá.ny, a konečně, ruby i u obeoell1!s:tvl3 - jak to 
duohu ,óalsu nd:potVídá - byl udtrž'OIVán a se'SHolvárn záj'enl o ve-
j"ejtnou sl]JO.~áiV'u. Sta;rolslt:a bude to,tilž neJjen stále čiillnýilll pi\i obelc
ní sp:rávě, n~rhr,ž bude 'se s no,tálrenl dělÍiti o z,odpověd'noISlt za, tu
to spT'á:vu. . . 

Co s:e tÝ'če pOlluělnu nlelZi nOltárernl ,a. olbeclnÍJnl z:alSltUIPiIŤ.e1-
'Sltvenl, rels'p. s:tla,rolsltou, ,éLOPOíl"lUčuje se pí'ev:zíti UJstall1ov,eQ1í uher
ského obecního řádu ('zák. čl. XXII.: 1886) pol{)ud s·e l1io,táí'e tý

'če, při če·nl:Ž by se pvov'edly jen ty znlěny, l{jteré jlSOIU dÚSlleidkell11 
s,e'S'tátnění nOibáJrské iJnlslti\tlUce. V Uhel1S'kénl plráVtu bylI pooněi lue
.zi O!bec:n:Íinl z:rustulpiJtell,stvell.ll oa notá)renl dobře vyváiŽe\n, a odpo
vídá i dne·ŠlJ.lín1 p0ll11ěrůn1. NOIŤ.ár byl sice volell1 olbetc,nÍ111 výho
!renl, alle na jeho V'Oillbu nlěl hlla.vní 8lúlŽn~T sVý111 kJarndidJalčnínl 
:pTáveil1'1, jakož i j.ako přerdlsetda re'slt'a'Ull"aČlní k0'111Í1sle '1"olZ~)oidující 
v'li'V. Hlavl1'éll11U slrú1žlné'mu, ,re'sp. vyššínl adnl'i'11.j,st.ra:tí~Vil'1Ín1' jed-
no:'bkáJm podléhal notár i dÍisci<plinár,ně. TÍln VŠ:ÍJ1l1, jiaikolŽ i tolU 
, kolnolstí, že no,tár by,l Vio,len v olhcti doživotně, bylJa s!amo:s.t~~
nosrt jehO' vůči OIbci zaručena. Dne,s 'kIdy nOltár bude Státl1íil.11 ú
ředníkenl, k 1terý i slvůj pl'alt bude dOISltávalti od srt.áJtu, stt,ail1e se ú
;plně od OIb:c·e ne!zá!visJý:ln. Z toho dúvodů nehuide snad potřeba 
nelzá'vtS'lo,S't no,táře na orgálnedl olbelcních tlollilk zdůmalzňova)ti, 
jak to č:ilní § 12. IzáJk. ze dme 22-3. 1920, č. 211. sb. z . .a 11. To,to záJk. 
us:talnov,el11í týiká se sice »obstarávaní úkolů státní s,právy«, ale 
.1u;žillo uvážilti, že po'jea.11 stpráJvy SltáJtiJ1í v Uhrá!ch, ikde tak z'v. 

,poEtická !s'pTá,Via vykonává.ná byl,a aUIŤ.ono'l11ní'l11i íl11UJnicipien1i, 
,byl zlc.ellla jiný, nelž v Halk'O\UJsku, kde pol:iJtilc.ká správa nodělel11a 
~Gy.lla 111'eiz,i úŤ1ady srtát'l1í a. s:a.nllOlsoprwv,ní. Notáři, p,okud srpollupů
f;IOlbili . při SlplTávě stáltní, v ISloludin'itctví la v d:aňo!vých záležito
stech, byH i tlak na IOrgálnech o!belcní.ch neodvislí. A1e p:okud 
byli činní v tak zv. politické správě veřejné, platilo pro ně 
u~.taJl101vení § 89. zák. čl. XXII.: 1886., dle něhoiž »z,a. s,p!rávné vy
ikJo!l1áJvální nařítzení, SipO,CíVla.jídch IIlla sltáJtmí a nluniC'ipáJlní sprá
vě, zodpovědný 'je v prvé radě rychtál' a notár«, a kde dále se 
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pr.arví, že l'I'ozkazy h1avného slúrl.ného nlá vykoll1.a\ti notár spo
lečně D.ebo v dorozumění s rychtárem. Citov:runé UJs<ta!r1olVení §: 
14. zálk. ze dne 22-3. 1920, Č. II. ,sb. z. a ll. předsltarv;uje si asi po(l 
pojen~ "správy státní" tak zv. "politickou správu veřejnou",. 
a tu zdá Ise, že r,o'z:dě:l<ell1í vodlI>OIvědnols.tů 'zla rvylkolnání arlnlimilst.ra
tívnkh rOlz~{!azú vyšš:írch úřadú v Otbcfch lne:zi l1ioltárenl a rychtá-· 
nHll jako,ž i 'obeol1é před'sJtavell1stvo jes1t speá,vnější a O'dpOlVídá 
duchu naší slprávní re.f,oII'íJ.llY, i když činí notáře lnéně neoclvi
slýnl na oT~átl1edl o,becn:írch, p110ltO'že spol'thzodpolVědrnOost zall1U
č<u;je itaké S1pOll,uč'Í111nOlslt .l:aického elel1leJllJtu při v.eřejlné slpráNě,. 
,k'terá-jHk uvádí dúv:odlOvá Z'1)ráIV1a vlá"dní k náJV11"lhm o zÍ'Ízerní 
župní-oh a ok.relsnÍrCh úř,adú - »nemá býti jen výkonem imperia." .. 
nýbrž tvůrčím elementem ve veškerém životě, činícem úředníka. 
důvě1"1níke,m o,byvatelstva«. I věcné dťnnody jiné lIllluví Pl'o toto
I'olZděle;ní z'oldJpolvědJnOlsiti a p.ro z,ail'učel1í spo1učiJnll1.Olsti »rychtáiJ. .. .a 
a obecného předlsltlaIVenS\tv.a«. Nortár huele dle § 4. n. u : zák. pře- o 
sad1teuný a n~ko.1iv dOiži1v,0luně u~lazený v jeldrré a téže obci, jak 
tOil11!U bylo d,o!slaJváJde, taJk·že nebude pOls.kJTlto:v:alti dOlsltla,telČ,né zá;ru
ky o zll1allo,sti lUÍ1SitmÍIC.h pOllllěrů v olbc.i, jak olSolblnkh, tak věc
ných, a bude d.obř·e, hude-li nnce/l1 clěLúti se o zolCl'rporvědn.olSt ~ . 
!rychtáire·lTI. pí',i vydáváJl1í úřeclnÍoh o,StvědtenÍ o olsiOlbll1ích a věc
ný,ch pOIl11ě'l',e,ch (ll·ůzil1á vys:věd<čení, n)Jl~élN1101Std., ne;luajet01Q1srti ,. 
pouvzorváll1Í žádiolsJtÍ ,a pod. ). Nebylo hy ta,ké sJhl·ávil1ě, l(Jdyby ku 
pr·. rekviiSÍ,ce a, j:Lné v~rl{ony SOIUtV . .ilsejtcí s nllJc,ell1~Til11 státníl1'l 
hOlS'ploidářlSitJV~nl a pod., byly ponechálny úlP'lně natá!l'ům, aby tito" 
san1i nesli zodpovědnost a také odiun1 za výkony státní správy, 
tak hluboce zalsahující do SIOIUJkl~onlýc:h po:lněru jedJnolttlivých oJ)
aa:nú. Kdy,by se Ipil,ohl~a,ly v~T,k,orny polútilClké sltáJtní s,pll'wvy v olb
cích kOll1ikrreltně, dtal'a by se najíti s,právlná hT!a1l1'jJce, pok~ud notár 
při výlkonelClll těohto má J)ýti ,ú:plně s'alllio,st.atn~Tinl, a, pokud 111:1: 
b~Tti s 'o.he'cnýlnl předst:wvens,tlven1 Slpoluz·odpo;vědnýlu. 

Obecní notáři byli dle § 58. a 63. zák. čl. 22: 1886, členy 0-
beoného předJSltaJve'nstva a zastupHelstv,a s právenl hlJasovacíl11 ~. 
a již tÍll1 s,anlý;n1, jako'ž i dále pro to, že ("Lo o,belcních seiZell1í při-·· 
pravovali návrhy, že byli referenty a usnesení obecních kor-· 
po'rad vYlkm.láJvali, konečně, že jako .kJa,žd~T obč,an nl0hli ape,lo
vaJt'i pro,ti USn€lSe/1lí obe·cnkh olDgánú (§ 25. ZML čl. XXII. z 1'. 

1886) 'a/td., n1ěli na správu obcí veli'ký :a l~ozhodu.jící VUlV. Vliy· 
tento selSílen byl ust,a.novením § 11. ZML ze dne 22-3. 1919, Č. 211. 
sb. z. a n., dJe kterého notář je oprávněn a povinen sistovatí 

*) Pozn. red. Práyo, resp. povinnosti obec.ního a obvodního not:-íÍ'é 
pozastaviti usnesení neb opatření obec.ních orgánů byly v § 11. zák_ 
č. 211-20. stanoveny i pro př'ípady ohrožení blaha obce; stalo se tak 
za tím účelem, aby poskytnuta byla notál'i možnost hájiti za]my o
becní proti pi;ehma:tům se strany obecních orgánů; pouhé o~volár r 
(apelace), jehož by notář' mohl na usnesení obecních ?rgánu Po}:
žíti jako každý občan (jak míní referát), nelze považovati v za posta~l 
telné; notál', jako osoba úi;ednÍ musí býti i v tomto. smeru

v 
?adap' 

zvláštními právy, jež ovšem jsou i jeho povinnostmI. >}Porucnlkov,l -
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zák. čl. 22: 1886, členy 0-
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že do o'belcních seiZenÍ pí'i.~~ 
usnesení obecních kor-· 
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.až do rozhodnutí hlavného slúžného opatření a usnesení obec" 

.nich orgánů, po'~ud by tím byl pOirušen zákon, překroČena . pů

.sobnost nebo ohroženo, blaho obce«. S· Umlto s8!SNetl1rnl mOtcí 
!l.1JotáI'e d::I.uŽ!l1'o ÚJp'lmě ,solUhlalsillt'i. Osrbatně zákon ze dne 29.,2. 1920, 
~. 126. sb. z . .a n., dává v §§ 60. 'a 97. obdo.bně župa,novi .a okre
sním náčelll1íkůtm práv.o, s::iJSlttOrv,aJti usnesení žUipl1kh rel8'p. oktre
-f3.níiCill výborů a klO'mtslÍ, 1.) příčíci se ,záJkolllu ne:bo 2.) pfek,ro'ču-
jící pŮ!sohnolSit výibo1rru re's.p. kOllllise, ale bylo by zálllodno OIbme
z'1ti podo'bně i pirárvo nOltáře na tyto dva případy -a oldejnl0uti 
m'lU práv,o sl1s.torvání IP1'lO tetn případ, kdy podle jeho ná!Zloil."IU uJSllle
.s;enínl nebo opaJtl'elllÍllTI OIbe,anÍch organů snad })blaho obce je 
ohroženo«. })Blaho obC(l)« je pOljem tak šiI'loký, že by nOltálr retsip. 
.J.1Iatvn)T s1rÚlžný lThohl s,~srbov,a:ti ka,žtdé usnese/ní nelbo olp'altř'e.ní 0-

tbeoních (ll"gánú, a Hnl by se vyvinulo p:ř'íhšll1é POIl"lUJč'll]kování -
·O'betClnkh o,rgánú. 

Obetcní zlasrtupjJte.Lstvlo·, ve kte,réill budo\u na zM{jladě dmno-
lkn.iaJtiokého volebního. řádu z'aJsltŮ'upe.ny všechny 'TIl"istvy obyva,tel
Sltv'a ohce, je Z'a.ji,sté v prvé f'a:dě po\vO'láno k rtonl'u, ruby nOlzhodl0 
.co »ohrožuje blaho obcec(, ,a k,a.ždý oJ)č,aJn, tuJC!iž i l1io:táa." bude 
In:Lti právo pOld,atti proti rozhOldmn:utí nebo olp;aJtření Olbe'Cll1ích OT
gánů o.dvolámí, ,t,a\kže je ' vždy dla.'l1á l1l0'žnost přezkloUil1H1ti veš
keré rOlzhodmutí i o!partřell.lí v ohci u,činěna, .a zdá se, že rua.to o
chrana zá<j1l11Ů olbe'cních a zá;jnlů j etďlllt ort:liíVJ'Tch ohč>amů iÚJpl!l1ě po
-stačí, ruby »blaho ohce ohroženo« bý,ti nemohlo. DOipo{l."Iučuje s,e 
rbaJké, a;by dle a/l1.allog.ie § 60. a 9'7. ZML ze· dne 29-2. 1920, č. 126. 
byly stanolVe.nY pře.sné lhúty, ve kterých lTIlUJsí bJ'rrti spolI1ná zá
l ežitost předložena hlavnénlu slúžl1élTIU, resp. okresnímu náčel
níkOtvi, a. jínl :rOIZhIOldl1luta , a aiby pl"lOlllletšká'l1í těchto lhůt mělo 
v záJpětí, že s.pm:mé · O'partření, nelbo [,olZhodnutí může se' beze vše-
no r·ela:H.,sova.t'i. 

Co se nOltárů týče na;Vlrhuj.e se', a.by i jnlenování a př·esatZ'iÚ-
v ání nortá1rů, a slIlad i sys't8l11l"ÍJso.vání je,dil1tOtlivý,ch (il.()(tářsikých 
a Plod1l10tá~Slkých S'té\)ni.c nebylo vyhra.žováno lTIin1sltelrstvu vní
ltra, jak to činí § 4. hoř. zátk., nJ'rhrž pone'chálll!O ~UIp'alIlůnl po' př., 
·.ruby v to'nl snlěru pOiužito :byI.o' co nejlilberál'I1ěji usta.l1iOiVení § 
16. t. Z., c11e kte,rého lTI·iln.istr vnítl"1a nlůže své oprávněni přepu
(;:9t'Ílti ffi'1n.iJsM"'u s splnou nlO'cí pr;o správu Slov e:n sk a, pokud se 
týč,e žU;panŮlTI. V ZáJjllllU rychlois,u a ú,čellfllolS:ti těchto oPlaJtř·ení je 
'n8zlbytně po:třeba o's.oibll1kh znailo'stí \l1o,táJrů a znalolsti nlí,stních 

,p.oměrů, kteTé lTIoihou lTI~ti tOlliko' župwn,ské úřady a n.iik'OH'V 
~jmi'S'ŤJersrt"V'o vnitra v Pna;ze. POlruo1týká se, že i z,a Tlakousiké V1~á-' 

n í« obcí, jehož se referát obává, může se vyvinouti i . tehdy, kdyby 
<odpor notářů byl v zákoně obmezen pouze na případy porušení zá-
kona neb překročení působnosti. Kautelou proti vzniku tohoto po
ručníkování může býti jedině náležitá rozvaha notái'ů a hlavních 
slúžných, jich porozumění pro poti'eby obce s jedné strany a zájmy 
státní se strany druhé schopnost nalézti vhodnou střední cestu mezi. 
těmito mnohdy navzájem značně se . rúznícími zájmovými 
-sférami atd. .. ~. = ~ -=.~ - .' .. 
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dy př.:iJjinláni, jllleno,vání a pře'sa,zovánÍ SlprávnÍho úí·edníctva:. 
až do IX. hodlll. třídy poiTI.echá,no bylo- nlÍ'sipdržiteli, a mi'l1.iste!1'-
stvo po př. dsár vyhr'až()lV'aJl s!i j'll'l€'lliO'vánÍ joo vyŠ·Šíhro úřed
nÍotva. 

VI. 

ZřÍlzenÍ finalllČ,llkh 'kKnnisí ,v ohci, j-ak o- ni:ch 11lluvÍ §§ č ._ 
13-19. zák. lze· dne 7112. 1919, Č. 76. sb. z. a, n., na-ráJžÍ nla SlorvenSlku,_ 
hlaiV'l1ě ve 'V,enkorv·ských 'OIbCÍch na 'zna,č.né ,obtí.že p'r~o il1·ed;osta
tek Lntelig'entů vůbec, a »/ocllbi()lrnÍků« ve slny,slu § 14 uh. zák. 
zvlášť. K1iOilllě notáře, učit,ele a farář·e na.jd:e se ztěžÍ jiný inte
lig,ent .na v·esnici, 'a ve velké části »l1lalých oi)),CÍ« ani těchto. ne-
ní. Notá:r :l1'enlŮŽe b~Tti čl,elneilll ÍÍ:l1Ialll,čnÍ k011lise, pIío,t,ože vede 
obecní ÚC!ty. Ohecni hoslpodář.s:tví !by do,st snlutně dopa.dlo~ 

kdyby IkOnnI'iO'l:a tO!hOltO hogpodářsttvÍ byl'a pO\UIZ'e na finanční ko- · 
111'ilS8 obe'clnÍ ·ohnl,elzena. Upo:zo,rň:U!je'lll,e dále na. to" ~e v Uhrách 
byla za:vede11la po,vinná, nej-méně kalždolio,ční revise obecního 
hosplodář,ství, kt8'lioru prio.váděli hla'Vní slú:žní po 1110·CÍ , odhor-· 
ný.cll ' státních úřed11íků, tak zv. Dkresných ú'čtoNníků, ph- o 
dělených k ,slúlžÍl',ovskýnl úřadúnl ·od účtárny při fina:n'ČníJ.11 . 

řjditelstlVu (zák. ,čl. III. z r. 1902,1 1111n. nař. 125.000 z 1' . 1902" 
oběžník lninÍJs:terSltV'a f.iiJ.1Ja:nCÍ Č. 2800 a lninilste·rstv.a vnitra č .. _ 
78.000 z r. 1904). Zacho,vání tét,o instituce na Slov·ensku po · 
važujeme za ne.zhy,tně nutno. 

VII. 

Úpravla veř,eJne správy ve větších 'l11ěstech bude vY~ado-
vaH z·vláštní pOIZ:OTi1JJ01sti. JH dQis·avádlI11ín1 rO:hemliín1 zřízenÍlll by
ly jak v 'Čechách, :na lVloravě a ve Sle'zku, tak i na Slo'-v,el1sku 
pro správu ·něklterr3Tch 11lě:s:t stano'v·eny ú ·chylky od vŠ00becné-: 
ho olbe.cního ·zřfzení (nlěst'a. ,g,tatutární v Čechách, tI1a ~'lora-vě · 
a ve Sle:,z:ku, nlěsta 11lIUJnic:i.pální a 11la,g-istrátní na Sl.o\vensku) . . 
I při ,IlJové ú.pI'lavě slprávní ,00I'Iganis-ace v naší republice uzná-
n:a,byJ.a. ji:ž nutnost utvořitil pl'';O lIlěsta vyjín1ku tí11l, že § 3.· 
zák. ze dne 29-2. 1920, Č. 126. '0 žUJpní11l a okresnínl zřízení vy_ · 
l\a.tai byla P ,raha ze Isvla.zku župního. Ovšelll1 bude nutno tyto 
ÚchyI'ky od v~eiObe·cného, lJ'rRVidla Ipo,v·olíti je:n taHl, kde věcné : 
dllvody toho vyž.adují, a dův,ody pouz,e h.i,stol':ické nlusí se 11·e- 
chati IstIianou.Z toho· tdův.odu :Zl~uší se a ,si privil,egDvané pu
stavení ně1kte,rýdl statutárních 'a hlwvně většiny 1l1iagistráit- 
ních l1lěslt ,na SlO'v,ensku, kde těcht.o l1lěst je přílišné 11111JOŽ- ' 
ství ·a většinou j,d,e o 111ěs-ta, nlalá, jidlž zvláštní po:sm.venÍ dťl 
se těžko hájiti z či,stě věcných dúvlodů, a je na úko'r jednot-- · 
Host-i r ú.čelruost.i a ÚSiPIOl'HiQ.sti vei'e'jné s'právy. Jinak věc však · 
r,ná se ve v·elkých . 1l1.ěstech, jak j,e ku př, Plzeň, Bl~l1JO, Morav
.ská~ 'Ostr;av~a, .Olom,ouc, Bra,tisla-v.a, K,ošice, atd., kteI~á počtelYl ' 
svého ·o:byva:tels~·va vy;noVinají se 'kaiždéJI1U okresu, ba naDpak ; 
,svýnl' i.ritensivním a rOlzvětvenÝl1l živ;o,teur hosp.o:dář·sk~Tm, k1.l1~ 
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1. :lllěstech bude vy~ad.o-
('111 o:hecníl11 zřízeníul by
~'zku, tak i na Slov,ensku 
T ú,chyl:ky 'od vše.ohecné- : 
. v Čechách, [1a J\tlora.vě 
l,gi,strátní na S1.olve11'sku) . . 

v naší republice uzná-
ta vyjí'll1:ku tíl11, že § 3_, 
1 a O'kresním zříz~ní vy_ · 
Ovšelnl bude .nutno tyto 
Jli.ti jen ta,m, kde věcné :
l hi'stm"!ické l1lusí se ne- 
l a,si priJvHegDvané pu-
vně větš.iny l11Iagistráit-· 
l11ěst je přílišné nUllož- 
lŽ zvláštní po:stavení dit ' 
1, a je na úko'r jednot-- . 
3'p,rávy. Jinak věc však . 
př.Plzeň, BDl1JO, :Morav
Hce, atd., která počteni ' 
J.l'1U okresu, ba naopak. ; 
eur hospo:dář'sk~Tm, kul ~.~-

t Ullním a ,s\polle,c,e.nsk~Tm, 111:Thohdy i svojí lidn:a.tostí kte:rýkoliv 
-<okre.s ' daleko př·edcí. V Če'ských ze.mích se, v·eř,ejná správa da
.s avád vykoo"tává v těchto. cměste-ch Itíl1l :zpús'Obenl, ~e v statu
tánnríc.h nlěstech zastává stla;l'iasta 'Vedle ,své i funkci akresního 
:hejt.n1.ana, v ·ostatních nlěstech, která nebyl.a sta.tutární (ku pí' . 
v lVLoI':a:vské Os!tI'iéwě ,a v n-ěkte,rých pr,a:žských př'eldnlěstích) 
])yly na tOlntéJž teritoriu 111ěsta dVla .sprárvll1í orgány, obecní 

-úřaJd a 'úřad ' ,akl"e:sníha hejtln'ana. Da,jde-Ji :při (úpravě akr.e-sní 
s'prá vy . k tO'lll u, že ,ro;z!.olha ,okresu v 'česk5r'dll 'Z,e'míCih · hude 

~znlea.1šená, l"al1'lnOlží se .sHně pločet oněch případú, kdy terito
rium: ol{jresní .g:pl~ávy buide s'e ik ,r~T{i s t'eritO'rienl' jednoltlhréha 

:::města , 

.(N a SIOl\Teu'slklU! byly pO'lněry sic'e zcel,a rúzné, ale i přece 
'zde· byla u1"'čitá 100bdolba, 1ll-elZi 'městy l11.agistrátními a 11lěsty 
'st,atutárnín1i, jakolŽ i v jich p.QIlněrru k ostart:n.ín~ obcínl dá-na 
-tínl, že v l11.ag-istrátnkh Illlě,stech Hlěšť'anos:ta s n1/a;gistrátel11 
·vykonává v,edle olbe,cní správý i funlk,c,e hlavl1.'liéh.o sIÚlžného). 

:N ebylo. by z.ajisté z ha'spodátský,ch ,a adnla,ru:str.ativně-tedl
·nick~Tch dúvlodú úč,elné, ,aJ)y veřejnou slprávu na tOH1:též t-el'i
to'ritu vyko~návaly dv-aje orgány, ohecnÍ ,z,a,stupitelstvo s ob-ec-
1.1í ,radou a staT'Io,st.Ou v čele, a rnkresní výhor se svýnl okresnínl 
-lláJčeln:LkelTI, hhtvně k.Jdy;ž pŮlsolb~no'st obau orgánú, ja:k hos,po

, dářská, tak pOHl,Q.cná a '{)lOL radní (hlava VII. zák. o župním. a 
.0kresnín1. zř'í:zení) -by byla v 111,11Johén1. 'SHlě'I"u ' to.t:o,žná. 

NélIvThuj,enle proto pro význ:a,cná H1ěsta, která san1.'a a S;Q

' bě tvoří ,a k're,s , slou'čení ohou lorgá1l.ú ,správních v j,eden ce-
1ek, cÍ'n1!Ž dalsalŽell1lQ by bylo 'znalČ11ého zje:clno.dušení správy v 
těchto nlě Sit ech, a , to tak, .aby ohecní ·správní orgány byly sou
.č a,sně správnínli O'~"igány olkr,elsn1illli. 

:Měsna Itaoto., je.ž bychall11 k vúli jednaduchasti na:ziV,ali »m~
'sta s okresní správou«, byla by v he'zpJ.~o,s;třed'llínl styku se 
:iUpDlL V il1laŠ,elll dO(lllád111 ,p'rávu l"la:kouskénl .i uherlském 111á
nle do'sti př'íldadú a právních prvkú, dle kterých by se v 
těchto 111ěstech uprlavil ponlěr :l11ez.i, 'státní správou a nlBzi 

':autoHollllni správou. ROlvméž hy neděJla(].la 'V.el:ký,clh O'btílží úpra
'Va ,obeoníllo Izals,tupitelstVla, alby ,s;oUJc,asne 111'0hlo Iza.stárvalU 
funkci , 01{l'~eSl1ích výhorú, hlavně když plart.l1'é volební řády jak 
,dto 'obecruch' zla.stupttelstev, tak do okresních výhorú s,po,číva-
jí íJ.1la těch'ž.e zásadách vše,obecnéha, 1"10 vl1'é ho , přínlého a tajné

.ho hlasovacího práva.. 
Ce se týč,e správy tě,chto »měst s okresní správou«, bude 

. hlavně cHUežité, jaJkÝl11 zpúsobem by se nlěl upra'Viti ponlěr 
Hlezi funkcí sta,l"\osto,vou, kte.l"loru v :abckh zH,:stává vO'llený 01

])

;Ca:n-lai'k, ,a 111ezi funkci ,ok1"e,s'11111:0 nác..elníka, krf;.eTý je státnÍll1 
úřerdníkenl' 'z :pO',v.olání. N eldcip,OJ.~ucolV'a'lo by se, a~by Qlbě ty.tc;> 

-:funkce svěřeny ,byly Jedině volenén11U Is.ta!l"lostovi-l,a'ikovi, . jak 
tOU1U 'byLa -rakJouských 111ěst,ech statutá1'inkh, příliš odvi\slému 
'od 11líSltrních palitických stran_ Vládní dÚvlaa.ová z/právu ku 
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záffiolJl!u . o ·zříZlení . župnÍlu a o.kresnín1 dobře uvádí, že »m.Iadý-
. náš stát vyžaduje ku své kcu.soIidaci pevné ruky jednotící, jež' 
za daných ' oko,lno.stí nejlépe se může pro,jeviti prosUed,nictvím. 
hierar,chisticky ro·zvrsltveného ,úředmctva«,ai IZ tohlO důvodU' 
t aké n1a1vrhuj.e, alby v čelo o~resu a ŽUlP pOls!1Ja;v1ení byly státní 
úředníci. Je 'SlaulOlZřeljllué, že rvruto, »peV1Jlá jednotící ruka« ne--
s·měla by býti odst:ráněIlJa z měst s okresní správou, a to jak 
z důvodů po lirt i C'lcý ch, tak i z dův,O'dů v,eře'jn,ých (srprávně-
technických). . 

Na, druhé s:tr,aně nes'roiV1lávallO by se a duchen1 správní 
r ef,o:muy v Inaší l~epUlbl:ice, kdyby v ll'lěsrtech s olkll"'e1sní správou 
pohltila spráJva :okresní správu ,ohe,cnÍ,a ahy v čele této s,p:rá
vy st~l pouze státní úředník. Města ll1la.jí sv'o'j,e lTIlaJjetky, 11la,jf 
č'is,tě luíistní 'Zájll11y a úkoly, je~ sltě'ží s:věři1a by slp~á'Vě stát-o 
ních úř,edníků. TaJké by s,evel'ká ll1ěst.a bránila tom.u, ab~

po'žívala m.8ll1Jší san1D-správy ne'ž ,ost·atní ,obce. P ,o'v,aIŽluje1l1e P'I';(}

Ito. Z tě.chto dův10dů za nen1o'ž:Ilié, ž·e by správa ll1ěs.t by)a i při 
de.fi:n'Híwníul. ře/šení u.p~eavena podle- 1»zálwiIl1a ze di1e 31-1. 1920,. 
č. 233. sb. z. ,a .ll. ;o, pr!o'z,atínln1 úpl~avě s,právy luěst s r,egulo
va'nj'T1lu ln:agist1rátenl na S1oven,sku«, dle kt,erého čl,e.1LOivé mě
s,tké ,rady byli . pl"lohláše'ni z'a, státLVJ.í úředníky, ':a tak spiráva. 
n1ěst ú/plně S'estáltněná. Snad ine'jvýhodněj ší ř,e'š,€mÍ ponlěru lue
zi 'f:uIIlIkcí Is/ta-rost,Q'vo!u a ok,r,8'sního náče:lník,a; lVe městech s 
okresní &p:rávou Iby bylo', kdy;by rv čelo /správy :po,s,ta\To€iIJJ byl sice 
vlole-ný s,tM'o,s,na-la:ik, vedle něho rvšak by správu iuě.slta vedl ,. 
podle .anaLogie obecného notára ve v,enkovských J.l1ěstech na. 
Slo.vensku, státll1í úředník, Ikte1rý by byl jaký:n1sli »il11ěstskýlU 
o.kre:smÍIn ná,čelník8'lu». P.ro, tohorto » lně,sts:kéiho' o,kn.~e'slllího ná
čeLníkal» dal:o \by se u /žíti - jak bylo už ře,č,eno - př,ed,pisů o 
Slpráv.nÍ,111 po,stav,ení .ohe,cních notárů stklO'l.",Q beze, zluěny" nebo 
s Unč.itýi111ti l11odifilk/alcenl,Í, z,aručují1CÍll11i s'tátl1~n1íU ú.ře'ClnikDlVf 
vúči v,ollell1én1u ,sta,rlolstovi jehlO neodvistlo.slt a vErv na správu 
luěsta. Tlaldo upDavena s,p'ráva ve'lkých l11ěst byla' by jednak 
neodv,islá lod ll1ísrtnfch . sltrannÍakj'nch pOlll1ě-l"ů a skytala by clo
stwte'čiJ.1ou záJruku z,a ,přesné a jednotl1é prorváJdění záko~lŮ a 
na,řÍ1ze'nÍ, !j:ednak by na druhé s,triU:ně 'OSOI]).OiU ISltarro:síŤ.'olVou háJjHa 
respe,ldo-v,áJnÍ l11ís,tll1ích ,p,Qluěrú 'a zájmů a za:rulc,Qv,ala sp:nlučin-
l1:osrt lohcans,tv,a 'Při slprá:vě. 

BelZ/prolstřec1ní a intel1'sí'V1ní splOLuř.inno's't vláJdnhllo. clůrvěr
níka 'př.iSiprávě l11ěst přÍJspěl,a ,by správě ve střec1i,s,CÍlch hospo
dářského a kulturního, ,ž.ivota ku s,blíž.ení se živlů státně-úr'ed
ni-ckého a\ ob6aJnského, ,co'ž jistě bud,e v slouhl.ase. s· duchellu ;n·o
vého' o·becnÍho zříz,enL Obava, lže, lbysnad beozpllIolst,ř,ední a in-
tensívní spo,lupil"áce 'státního' úředlníka při slprávě 111ě.st on1ezo
vala! sam'OIstaŤ.lJ.1lost Imě:slt, ,odpadá zli'e'Inolkl·.atiS'ovál1ím~ a zlido-
ve,nÍnl na,šého v,eře jného života;. 

'L J 




