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V GLOHQUCI

613332

y František Josef Prwní
z boží milosti císař Rakaaský; král UherL
ský a Český* král Lombardský a Benát
ský, Dalmátský, Chorwátský, Slawonský,
Haličský, Wladimírský a Ilirský; arci
kníže Rakauské; welkowéwoda Krakowský; wéwoda Lotrinský, Solnohradský,
Štýrský, Korutanský, Krajinský, Bukowinský, Horno- a DoSnoslezský; weliké
knize Sedmihradské; markrabě Morawský; pokněžněný hrabě Habsburský a
Tyrolský a t. d. a t, d.

p

22 H

33. národům
odui Našim
Erohlédajíce k potřebě, aby se w
4. b. ra, propůjčené ústawy obcím pojištěná práwa základní

Bon ©otteg ©naben ^ntfcí Bon Defterradj;
^íjnig »on Ungaw unt» aSiJtjmen, jíirntg ber
Somtmrbie mtb 23eitebigg, Bon Sotmóticn,
Sroaticn, ©loBonien, ©otijten, Sobomerien
unb SHteicn; (šrsfierjog Bon Deftetrad);
®ro§Ijersog Bon ířrafan; <§tx$t& Bon fiot§=
rtngcn, ©aljburg, ©teíermatf, Máxntym,
ítvatn, D k r ; unb Sítcbcv = <©á)leficn unb
ber šBufoiBina; @ro|prft Bon ©ieknMrgen;
SOlarfgraf Bon 3Mí)ttn; Qefiirftcícr @raf
Bon ^aběturg unb £ivol K. JC.

#inben ín SetiMfúítigung

be8 8ebňtfniffe8,

bie in bem

§. 33 bet »ou U«8 Unfeten Solfetn am 4.1. ffll. wtlieljenen

uwedla w skutečnost a uspořádala zákonem, \vidí se Nám

3Serfo(fitng ben . ©emeinbeit geuxibWjleteit ®cunbtecf|te jut

wydali dnešního dne k náwrhu Našeho ministerstwa próza-

(šifíiltimg au íviugen unb but* ba3 ®efej ju tegeln, iibet

tiraní zákon obecni pro níže jmenowané země korunní. cí~ Slnttng UnfeteS -HftinifiettatíjeS ein i>tbi>ifi)tifc&e8 ©emeinbe*
sařslwí Rakauského a to sice: pro arcikníželslwí Rakauské gefejj fiit bie natjbenamtten SmiiBnbet beS Sjtotei$ifcf>en
nad a pod Euží, wéwodstwi Solnohradské, wéwodstwi Štýr

SaifetteicfieS, itňmlícj; fiit ba8 fejljetiognjntn Deftetteief) ob

ské, kráiowstwí llii-ské, záležející z wéwodstwi Korutanského

unb utitei bet ®nn6, bos igetjogtljum Saljbura,, bas $ e c

a Krajinského, pokněžněnélio hrabstwí Gorického a Gradišt-

aogtfjuui ©íeienliatř, baé ářííiiígmdi SBÍdeii, fie|leíxtit> aus

ského, markrabstwí lslrianského a měsla Terslusjebo okre-' ben

{ItcgiigWbiunt

St&mtytn imb fitaiu, bet

gefilt|íeten

sem, pro pokněžnenó brabstwí Tyrolské a Vorarlbersko,

@raffcf)«ft

(SStj mib ®tabi3fa, bet Katfgtaffcfiafl

Iťrálowstwi České, markrabstwí Morawskó, wéwodstwi Horno-

imb bet Stabt £tie(i mit ÍI)tein ©ebiete, fiit bie gefiirftetc

3(ltieu

a Dolnoslezské, kratowsUvi Haličské a Wladimírské s wéj

®taff$aft

wodstwími Oswětimským a Zálorskym a welkowéwodstwíiti

bie Katfgcafftíaft

Krakowským, pro wéwodstwi Bukpwinské, konečně pro krá

Mebet • ©djlefíeu, bie Stónigteic&e ©alijien unb řob. oinetieu

iowstwí Dalmdtské.

Xitol unb Sotdttíefgy

bal iřěnigtcid) SSSIjmeii,

SKS&teii, bas .getjogtfyum

Diet- unb

mit ben §etjogtI)iímeni Stuf4»)i(( unb 3atoi unb bem ®topI>eťjogtljuine íĚtafau, fiit bas ^etaogti)uiit SuEoioíua, enblii^
fítt bas Siiuígtci(S Dalmaíieit, am Centigeu £age jn etlaffcn.
©egebeu in, Uufetet Hniglicíen .§aupt|labt D(niň| ben

Dáno w Našem hlawním' městě Olomauci í7. dne mě
síce března léta tisícího osmistého etyřideátého dewátóho,

17,

panowání Našeho roku prwního.

3íietjig, Uufetet 9teic&e itn ®t(ien.

František Josef.

mn 3ofc^.

Sehwarzonberg.

SKátj iin" 3a^te

Eintaufenb 2tá)ÍI)unbett Sleun unb

Stadion, Krauss. Bach, <Sá>tt)uvsenkvg. ©tnbion. ^ w u § . 23ad).

Cordon. Bruck. Tliimďeld. Kulmer.

Sorbon.

žBnut í£íinnfclb. kulmer.

S. f. .§«ftad)btitcírceí »on ®otitíe6 .gaafe @o^ne.

Prozatímní zákon
Ustanoweni

obecní. spwfttforifc&eš ®tmánbt$tfe%.
'Mgemciue ŽBeftimmuugcn.

wéeobecná.

^áklad swobodného státu jest obec swobodná.

$íe

be8 fteíen StaateS ifl bie fteie ®emeinbe.

n. •

D.
Okres působeni swobodné obce jest:
a) přirozený (půwodní);
b) přeneseny,

m.

Det SBitfung8ítei6 ber fteien ®emelnbe ifl:
a) bet itíttilttict>e;
b) ein fibetttagenet.
III,

Přirozený okres obsahuje w sobě wše, co se wztahuje bezpostředně k prospěchu obce samé, a co se w mezech
jejích auplně prowesti dá.
On se obmezuje zákonem pokud toho z ohledu na obecné
blaho zapotřebí jest. Přenesený okres záleží w porizowáiií
jistých weřejných jednání, která se wznášejl na obec od
státu w cestě delegaeni.

Det uatiittic&e uinfnfjt SHeS,, toaS ba8 Snteteffe bet
junacítft řetii^tt, unb nniert)rt[6 ít)rer ©tanjen voftfianbig butcbfňbtbat ifl.
St etfiait mit mit £R£ic(fict)t mtf ba8 @ef<tmmfa>i>$( butcb
baS (Sefeji bie notljroenbigen Sefcbtintungen.
Iiet iiberttageue umfafjt bit SSefttgung beftiinmtet ófftntticjet ©efcíifte, toeífye bet ®emeinbe tom Staate im Ďcle
gationsroege jngeroiefen toetben.

Rizení záležitostí, patřících w přirozený okres působení
obce. přísluš! obci samé, která se wyslowuje wétěinau svvého
zastupitelstwa.

Die SSetroaltung bet in ben natňrficbeu SBirřungStteiS
bet ©emeinbe gebltenben Stngelegeiir,eiten |lebt bet ®emeinbe
felbft ju, roeldbe ftcb butcb bie SDlajótifJt ijret SSetttetung
ausfptícjt.
v.

Potahmo na přirozený okres působení jest
obce wykonáwajicim nástrojem (organem).

3n sBejug auf ben natfltíic&en SBiifungSfteiS
ffiemetnbeDotjlerJet baS ttUjieíenbe Otgan.

Hlawa

Cř>

(švíteš ^aupífíucf.

prwní.

O obci

místní.

ffl»n

§. 5. Obce se znamenitým počtem obywatelfi niajl
práwo, rozděliti se w častě, a wyměřiti jim k ulehčeni
spráwy jistý okres činnosti.
§• 6. Zemská hlawní města a města krajská obdrž!
zákonem zwlážtní zřízeni. Také jiným znamenitějším městům
zůstawuje se prtiwo, žádati cestau zákonodárstwí o powolení zwláštniho zřízeni.
h) Audowé obce » cizinci.
§. 7. W obci místní se rozeznáwaji:
1- Audowé obce,

DvtSatmtinbt.
M6ft|)iiitt.

gonftituitun

o b c e .

a) W čem záleží.
§. 1. Pod obcí místní rozumí se wůbec obec kalasternl,
která jakožto samostatný celek wy měřena jest, pokud snad
již nepůsobí wice lakowých obci skutečně jednu samostatl
nau obec místní.
§. 2. Předměstí piisobiti mají s městem samým wždy
jedinau místní obec.
§. 3. Jednotliwý.n bemičním (kontribuenim) neb katasterním obcím přísluší práwo, s jinými obcemi spojiti se
w jednu místní obec.
§. 4. Nemajili jednotliwé
obce prostředků,
abj
zákonem tímto uloženým jim powinnostem zadost uči
nily, budau spojeny s jinými w jednu místní obec. Při tekowém wšak spojení nesmi se dohromady spojiti jmění tt
statek jednolliwýcli obcí proti jich wůli.

ber
I.

O d d ě l e n i I.
í z e n i

ifl bet

a)

iff.

& i. Uittet bet Dttsgeineinbe »etftet;t raau in bet
SReget bie a(8 felbftftanbigeS ©anje oetmeffene Aatefliať
©emeinbe, infofetne nicbt metnete betfetben beteits factifcb
eine einjige felbfifianbige Dttšgemeinbe bifben.
§. 2. Sotftabte baben mit bet eigentlicben @tabt immer
eine eiujige CttSgemeinbe ju bilben.
§. 3. gitijelnen ©teuei • obět Sotafrml • ©emeinben
ftefit bas SRedit ju, flcb mit anbetn ju (Smet OttSgemeinbe
ju ueteinigeit.
§. 4. SBenn eiiijetue ©emeinben bie Síiittel nicbt befujen, um ben iljuen butcb biefeS ©efefc aufetleglen ÍSfticbten
naebjufonunen, fo toetben biefetben mit nnbetu JH einet ein=
jigen Dtt8gemeinbe oeteinigt. SBet einet [olejen SBereinígung
batf jeborb bas Setmógen unb ®ut bet etajelnen ®emeinben
roibet beten fiSillen nt<$t jufammen gejogen rcetben.
§. 5. ©emeinben mít ícbeutenber SSolfíjarjl flef>t baS
iKecbt ju, ftd> in ^taetionen ju tljeiíen, unb beufeíbeu jut
©rleic^terung bet 23etiuaítung einen gewiffeu SBirEungSfteiS
anjurceifen,
§. 6, SanbeS^ttuít • unb SteiSftábte etb,alten butcb
®efefc eigene SSetfafiungen.
Slucb anbeten bebeutenbeten
Stábten ift bas Siecbt totbe^atten, um SemiUigung einet
eigenen (tabtifcben SBetfaffung im SBege bet ©efejgebung
einiufcbteiten.
b) ©emeinbífltieber unb grembe.
§. 7.

3n bet OttSgemeinbe untetfcbeibet man:

1. ©emeinbegliebet,

2. Cizinci.
Audowé obce jsau budto:
a) Sausedé obce, nebo
b) Příslušníci obce.

2. 2řrembe.
Die © emeinbe gíieber |inb enttpeber:
a) ©emeínbebňvger, ober
b) ©emeinbe - 2íngeíjovige.

aa) Audowé obce.
§. 8. Sausedé obecní jsau ti, kteříž
a) platí určitau roční část daní přímých (direktních) z
domů ne]) gruntů, w obci ležících, nebo i. řemesla neb
jiné žiwnósti, která požaduje stálého zdržowání se w
obci; nebo kteří
b) od obce za sausedy řádně uznáni byli.
§. 9. Kdo wejde w držení nemowitých wěcí w něk
teré obci spůsobem jiným, nežli w následku práwa dědičného,
w linii wystupujieí nebo sestupující, takowý může prowozowati práwa sauseda obecního teprw tenkráte, když od obce
přijat byl w spolek obecnf.
§. 10. Příslušníci obecní jsau ti, kteří přísluší k obci
bud narozením swým, bud přijmutím do spolku obecního.
§. 11. Narození zakládá příslušnost k té obci, ku kte
réž při manželských dětech co audy obecní přináleží rodiče,
při nemanželských pak matka.
§. 12. Přijímáni w spolek obecni stáwá se buďto:
a) řádným usnesením se obce, nebo
b) mlčky trpěním w obci některého cizince, který požiwaje státního rakauského občanstwi bez wyswědčení
domácího, nebo po prošlém již wyswědčení po čtyry
léta napořád w obci se zdržuje, konečně
o) při osobách ženských prowdáním se za některého auda
obecního.
§. 13. Státní služebníci, wojenští důstojníci (oíicíři),
osoby s hodností dfistojnickau w službé stojící, duchowní a
wel-ejni učilelowé jsau příslušníky té obce, w kteréž dle
swélio postawení stále se zdržowali wázáni jsau.
§. 14. Při změnách w příslušnosti obecní jdau nezle
tilé, w swazku rodinném stojící děti za wlastnoslí rodičů
swých, nemanželské děti ale za wlaslností matky swé, man
želka pak jde za swým manželem.
§, 15. Smrt jednoho neb obau rodičů nemění ničehož
w příslušnosti syrotkň.
§. 16. Příslušníkem obecním lze toliko w jedné obci
býti.
bb) Cizinci.
§. 17. Cizinci w obci jsau ti, kteří nejsauce audy
obecními w obci se zdržují.
§. 18. Osoby, jejichž příslušnost dokázati se nemůže,
slanauli se neschopnými k wýžiwě, budau břemenem oné
obci, w kteréž se w posledním čase zdržowaly.
§. 19. Syrotci osob w §. 18. dotčených, sláwají se
příslušníky té obce, w kteréž se nacházejí při smrti swých
rodičů; nalezenci přísluší k té obci, w kteréž byli nalezeni.
Příslušnost dětí nalezených w domech nalezenců, které
patří k státním neb zemským úslawům, uslanowí se zwláštními zákony.
%. 20. Obec má wésti o wšech audech obecních úplné
seznámeními (matriku), do něhož každý z nich může nahlédnauli.
c) Práwa a powinnosti jejich.
§. 21. Každý w obci má práwo;
1. k policejní ochraně swé osoby i swé, w hranicích
obce se nacházející majetnosti, a
2. k užiwání obecních ústawii wedle pozůstáwajících o
tom zřízení.
§. 22. Příslušnici obecní máji mimo to práwo:

zení,

1. k zdržowání se bez překážky w okresu obce,
2. k užiwání obecného statku, dle pozůstáwajících zří

aa) ©emeiubegííeber. .
§. 8. ©emeinbebůrget fínb jene, iceírbe
a^ bcrmaíeu uon einem in ber ©emeinbe geíegenen $an$-*"^ober ©rmtbbefik, ober non einem beit fianbigen Slttf*
entbalt in ber ©emeinbe gefefcíícb bebtngenben Oeroerbe
ober (šrawbe eineu befiimmten 3nl)re§betrítg nit birecten @tenern jafeíen, ober
b) floit ber ©emeinbe formlid) ats foícbe aneríamtt motben ftnb.
§. 9. 5Ber nuf aitbere 2ítt, aíé tri $oíge beš (Srbleíbíee in aitf- ober abfleigenber ítitie ben Š8e|)fc oon ÍReníittSíen in cmer ©emeinbe ernnvbt, íann bie íKeehte eineS @e=
ntei.ibebíítgevS erjl bamt aužúbfn, meiin ec »on ber ®e>
tncinbe in ben ©emeinber.erbanb aufgenommeit morben i|t.
§. 10. ©emeinbe = ?Ingeb>ige ftnb jene, meícbe butcb,
©eburí ober 2íufnaí)me in ben ®emeinbet>erbanb bec @etttťinbe ittfianbig ftnb.
§. 11. Die ©cbuvt degrůiibet bie 3ufian&igEett gn jener
©emeinbe, in roeícber bet efjeíteben ííinbetn bie (jsltertt, bet
iiuef)elid[)en bie Wntter ©emeinbeglieber |utb.
§. 12. Die Slitfnabme in ben ©rmeinbeoerbanb erfolgt
enímeber :
|>a) butcb fótmlicben ©emřiube&efcfcTufí, ober
b) fiilífcbiweigenb burth Dulbtmg eíneS ob»e ^eiímitfcbeín,
ober mit einem bereité erlofc&enen £eimcitfcbeine ffd)
bnreb uter 3al)te ununterbrocben in ber ©emeinbe «nf<
íjaltenbcn, bie ofletteichifcbe @taňt$bůrgetfchaít beíigen*
ben gremben, enblid)
c) bei grauenSperfonen butcb, bie SBetebeítcbung mit einem
©emeinbeglíebe.
^~.$. 13. @taatébiener, £)ffíciete, bie mit £)fficieréraitg
Slttgejieílten, ®ei(llid)e nnb offentíicbe řehrer |tnb Éngebjónge
jener ©emeinbe, in melcber iljre ©tede íljiten ben fianbigen
infeiitfjíilt anmeifeí.
v
S- 14. íSťi aSeiraubenmgeii iu ber <8ťmi'tii&e-3lrgcl)iJs
• rifltťit .futgen minbevjíiřjvtge, im SmnUicnuerbanbe lebeitbe
Sříltbet ber (Sigenfcbaft ber @lwtn, unebelicbe Jřútfwi jener
ber SRuftcr, bie j w u bem ©atten.
§. 15. Der £ob eineé ober beiber ©itenttřjeut-Subert
iricbtS nn ber 3u|MnMflfeíí ber Sfinifeit.
§. 16. ©emeinbe^lngebóriger íann man nur in ©iner
©emeinbe fe^tt.
bb) grembe.
§. 17. %xmbe in ber ©emeinbe )tnb3ene, meícbe oí)iie
©emeinbegíteber jn femi, jtd) tit bet ©emeinbe atif^fllíen.
§. 18. SPerfoitíit, beven 3n|tmtbigfeit nidjt ermeigíich \%
fn([en, wenn fií cvioeťbSunfnhig merben, ber ©emeinbe jur
ídjl, in ivelebel fič ffcb jute^t tiitfgefjalten íjaben.
§. iQ' SSnífeit ber im §. 18 etiuflf)!tten íperfoiteit ftnb
|ngeí)orige jener ©emeinbe, in roeleber |te fteb bet bem 91bieřen íbrev Sltern befínbeit; ginbíiitge |tnb §tngel)ovíge jener
©emeiitbe, in melcíter fře gefmtben werbem'
Die Siugeíjórigícit ber giubtmge in ginbeltiauferit, melebe
StaatS* ober eflnbeS^nftaíteii (tnb, ivirb bitrcij befonbere ®e<
fe^e beflímmt merbín.
§. 20. Die ©emeinbe 6at uber utle ©emeinbegíieber
eine genane SEtintrifeí ju fiibfen, beren Sinftcbt jebem berfeíben

bifte^.

c) Demi Uieá)te nnb ípflitbten.
§. 21, Sebermamt ^ot in ber ©emeinbe Sliifbnicf):
1. íinf uoíisetlidbeu @d)ií§ ber ^erfon nnb feineS in ber
©enwrřnng ber ©emeinbe befmblicben (šigentíinmeé, nnb
2. fluf bie Seitii^ung ber ©emeinbe • Sínjlntíen nacb StRn^
{,er beftefjenbeit (Šiitricbtmtgeii.
§. 22. Die ©emetnbc*?(nge^origen buben ňberbieé baě
i. beě ungeftSrten 9ínfentbflíteS im ©ebiete ber ©emetnbe;
2. nuf bie ©eiiiifcung be8 ©emeínbegitte§ nndj ben befte.
betiben @itmc|timgeR;
,
^

3. k zaopatřeni wedle wykázané nuznosti a
4. k účaslenstwí při wolení obecního wýboru w mezech,
w §. 28. ad 2. wyměřených.
§. 23. Sausedé obecní mají
a) aktivní a pasivní práwo wolicí, čili práwo moci woliti a wolenu býti,
b) práwa sub 1) a 2) w předešlém paragrafu uwedená,
c) pokud mají w obci swé řádné obydlí, práwo k za
opatření dle wykázané nuznosti.
§. 24. Wěickni audowé obce powinni jsau podílu bráti
w břemenách obecních.
Sausedé obecní jakož i cizinci wybýwají w obcech, kdež
nepřebýwají, toliko břemena, která se ukládají dle zemněpanských daní nebo dle pozemnosti. neb břemena, dle jich pozemnosti uložená.
§. 25. Cizincům nemůže se zabraiiowali zdríowati se
na čas w obci, když se wykážau o swé příslušnosti dosawáde neprošlým doinownim wyswědčením a pokud se slušně
chowají, jakož i prostředků k swé wýžiwě mají. Cítili se
cizinec některý usnesením se obce w tom ohledu býti stí
žená, může se strany toho o pomoc obrátiti k okresnímu
auřadu.
§. 26. Poměry, týkající se práw saukromných (privát
ních) wůbec a zwláště práwa wlastnického a požitečného celých
stříd neb jednotliwých audů obecních, zůstáwají nezměněny-

3. auf SBerfergtmg ucítí? 9)laf2gabe bet nac&gemiefeneB 93e<
biitfttgíeit, uub
4. auf £beiínabme an bet SBnhí beS ©emeiube'9íuSfe{Hiffe8
imierijaíb bet ím §. 2 8 , ad 2 bejíímmten ©ranjen.
§. 23. Die ©emeinbebůrget řjabeit:
a) bag flťtine unb pafftse SBatyírecbt,
bj bie im »orí)etgebenben ÍJatagrcipfje sub 1 tmb 2 fliige«
fubtten íflechíe,
c) infofetn fíe in ber ©emeinbe ifjreu orbentlicheu 9Bof)nft|j
fmben, baš Oiedjt auf ajerfnrgung nach Sftafjgabe bet
uacbgemiefenen ^eburftigfeit.
§. 24. 2tííe ©emeinbegíiebet fkb jitr Xfyeiínafyme an
ben ©emeinbcíajien yerpflicbtet. ©emeiníebíírger, fo mie aucb.
bie gtemben ttageu in ben ©enmnbeu, íit tueldjen fíe iljreit
SBoíjnfijj nicbt baben, nur bie nach ben (anbeěfurfUicben
©teitern ober nad) bem Sřealbefijje umgetegten iíafteit.
§. 25. grembeu faun, mciitt fíe (tcb iibet t&re Bufiiinbigíeit btircb eineu uicftt eríofcbenen ^eimnffd)ein auSmeifen,
fo lange fie ftd& eiitíprecbeub uctljalten, unb bie dMSel JU
ifeter ©tbatttmg befijjen, ber seitíitbe Stufentbaít in bet ©e«
meinbe tticbt oermeigert raerben. $ut)ít ficb ein ^tembet in
biefer SBejteliung burcb einen ©emeinbebefcbtnp gebriícft, fo
íann et fití) um 9tbbiífe an bie aJesirřábebotbe menben.
§. 26. Die pripattecbtíid)cn SBer&dttmfle ůberbanyt unb
inžbefonbere bie Cíigetut;inné> unb 9iuísun^tecnte ganjer tŠtaffen
ober einjelnet ©líeber bn ©emeinbe bleíben ungednbert.

d) Zastupitelstwo obce a wolení jeho.

d) ®emeiitbe=9íe}ítafentanj unb beren SBctf)'-

§. 27. Zastupitelstwo obce místní působí wýbor obecni
(starší obecni). Obec wolí jej swobodně ze swého středu.

§. 27. Die SKejjtafentanj bet OttSgemeinbe tft bex ®e<
meinbeattěfcbuj}. Diefet n?ítb won bet ©emeinbe auS tbrer
SJlitte fret gemdfcít.
SSiabíberecbtigung (acticeS SBflhJrecbt).
§ 28. SBaíjlberecblígt ffnb:
1. Die ©emeínbeburger, unb
2. irttíer ben ©emeinbe'3Inget)órigen:bieDttSfeetforget,@taat6*
benniten, Dfficiere, bie mit OfftcietStang Síngejiettten, ?petfonen,
melcbe eúlen afabemifdjen ®raí> eríangt hahen, unb offeiitíi&e

Práwo moci woliti (aktivní práwo wolicí).
§. 28. Woliti mohau:
1. Sausedé obecní a
2. z příslušníků obecních: místní spráwcowé duchownt)
státní úřadníci, wojenští důstojníci (oíicířř), osoby s hodností
dŮStOJnickau W službě stojící, ' o s o b y , liteře hodnosti nkade^,

mické (akademického grádu) podosáhly a weřejní učitelowé.
§. 29. Práwo hlasowací ať se wůbec osobně wyko•Hb
Práwo woliřské wykonáwati mohau' n e z l ^ ě
a wšecky pod poručniclwím neb opatrownictwim Ck« r a t o r stwím) stojící osoby toliko swými zástupci, manželka swým
manželem, wdowy a se swými manželi rozwedené, pak neprowdané osoby ženské swými plnomocniky.
§. 31. Kromě toho může se wykonáwati práwo woličskó plnomocníkem jen tenkráte:
a) když and obce za příčinan důležitostí weřejoýcb. w
obci na místě přítomen nenf, a
b) když držitel gruntů, w obci ležících, sice w jiné obci
usedlý jest, wšak ale w okresu onéno obce k sprawowání swých gruntů nájemníka nebo spráwee ustanowil a jej k wykonáwání swého aktivého práwa
wolicího splnomocnil.
§. 32. Plnomocnfk může ale toliko jednoho splnomocnilele zastupowati a musi se wykázati plnomocenstwlili
řádně wyslaweným.
§. 33. Z těch, kteří drží poplatní nemowitau wěc *
ruce společní a nerozdílné, a z těch, kteří w poplatním průmyslnim podniknuli podílu mají, hlasuje toliko ten, _»a
něhož daň psána jest, a při společnosti wkladečni (akcijnO
toliko plnomocník.
Wolitelnost (práwo moci býti zwolen).
§. 34. Wolen býti může wůbec každý aud obce.
§. 35. Od wolilelnosti jsau wyjmuti:
1. Osoby w g. 30. uwedené,
2. osoby stawu wojenského w skutečné službě,
3. obecní auřadnici a služebníci,
4. osoby, které se wydržuji z ústawu chudých, nebo
patří k domácí čeládce, nebo se žiwí od mzdy denní neb°
tóhodní,
5. osoby, které nepožíwají práwa rakauského státního
občanstwí.

Qebvei:

§. 29. D a § ©timmcecbt i|t m oer ytegei pet|ůiutc« atiíptSben.
§. 30. 9)tiuberjčibtige unb aUe untet aSormmibfchaft obět
Suratet fiebenben 9pctfonen biirfeu if)t acti»e§ SBablrecbt nur
butcb ifjte Síertteter, bie @^egattin butcb ibren (Ebemann, unb
SSBiímen, mi ír)vem @í)emanu gefcbiebene unb unoeteíielicĎte
SrauenSpetfoneu bnvcb Sewollmacbtigte augííBeu.
§. 3 1 . Slufetbem ifl bie Stiiěitbung beS aetioeu SBa^t=
tedbteS butcb einen SBeaoflmaíbtigten uut bann julaffig:
a) menu ba§ ©emánbegtieb im čffentlicbeu 3nteteffe »ott
bem Dtte bet ©emeinbe abitjefenb tft, unb
i>) menu Oet in einet ©emeinbe begíiteite ©runbbefí&er iwax
in einet anbern ©emeinbe anfdffig i|i, jebod) in bem
©emeínbebesitíe jitt ajetivjaíittng feíneg ©tnnbbeft^eS einen
^aebtet obět Sermaltet eíugefe^t, unb benfeíbfti jut Klid*
iíbttng feíneě aetiuctt SĚBabítecijteS ennaíbtiget b,at.
§. 32. Der Seuoííuuidjtígte barf jebod) nur ©inen 2)cadjť
gebet oettteíen, unb mu§ eine in gefefelicbet Sorm finSgefer*
tigte SoKmflcbt uotmeifeu.
§. 33. SSon ben ©řitbe^ern einet fieuetpflicbtigen Oleatitat gu itugetbeittct ^aitb unb »o« ben Sbeituebmetn an
einet fieuetpííicbtigen ©emeibé^Untetnebinung ^at nut ber an
bie @teiier atngefcbvtebeue, fiit eitte 3lcHenge|ertfcbaft bet Sepolímdcbtigte eine ©ttmrne.
SBfi^lbartcít (jínflioeS SBah(recfet).
§ 3 4 SBáblbar ifi im 9lttgemeiuen jebeá ©emeinbeglieb.
§. 35. Son ber S!Ba()lbatíeit iinágenommen finb:
1. Die im §. 30 bejeicbneteii íperfonen,
2. aftiIitasv«fonen in bet actben Dieuftfeifiung,
3. bie ©eiueiubebcamteu unb Dienet,
4. sperfonen, metaje in einet Sitmenťetfotgiing obět in einem
©efinbeoetbaube fieb^eu, obět oom %a^ obět 5Bocben(ob,ne
(eben, nnb
.
5. aeerfonett, velebě bie oflerteicbifctíe ©taats&urgerfcímft
nicbt beftbeit.
^

Wylaučeni jsau ale od práwa tohoto:
1. liknawí dlužníci obce,
2. osoby, které o wedené jimi spráwě jmění obec
ního, nebo jmění některého obecního ustawu mají skládati
počty a takowé dosawáde nesložily.
3. osoby, o jejichž jmění konkurs se započal (bankrotníci), pak ti, kteří u wyšetřowáni po skončeném kon
kursu nebyli prohlášeni za newinné a
4. ti, kteří cti zbawujícího činu byli uznáni za winné.
Jednáni wolební.
§. 36. Od osob k wolení oprawněných wolí se wýbor
obecni spůsobem takowým, že se ony wzhledem počtu
obywatelstwa rozdělí we dwa nebo tři wolební zbory, z
nichž každý wywolí stejný počet wýboru (starších obeenfch) a jich náhradníků.
§. 37. K sestawení sborů wolebních seřadéji se wěickni
sausedé obecní w seznamech (lištách) dle welikosli weškerých, na jednoho každého wypadajících ročních powinuostí, a dle těchto seznamů (list) rozdělí se hlawní suma
wšech předepsaných jim w obci přímých daní w tolik rowných částek, kolik wolebních sborů se má sestawiti.
%. 38. Na to mají předstawení obce pod řízením okres
ního úřadu na základu wýš uwedených seznamů dle počtu
jednotliwých poplatníků a dle wýšky na jednoho každého
wypadající roční powinnosti onu částku wyměřiti, dle které
se mají poplatníci wřaditi do toho neb onoho sboru wolebniho.
§. 39. čestní měštané (§. 8. ad b.) a příslušnici obecní.
kteří woliti mohau (§. 28. ad 2.) mají se wřaditi do sboru wolebního, w kterém se nacházejí sausedé, nejwysěi daň platící.
§. 40. Neníli w prwním wolebnim sboru alespoň o
třikráte wice wolitelů, nežli se má z něho woliti wýború
a náhradníků, doplní se tento wolební sbor alespoň až do
tohoto počtu těmi, kteří w nejbližším wolebnim sboru nejwyšší daň platí.
Berniční suma wšech poplatníků, kteří po tomto dopl
nění prwní wolební sbor působí, odtáhne se od celé ber
niční sumy (§• 37.) a wybytek rozdělí se stejným dílem
mezi ostatní střídy.
§ . 4 1 . O wšech woliti mohaucicli audeoh obecněli
ai se sepisau zwláštm seznamy dle sboru wolebních, a at se
předloží w obci nejméně šest neděl před wolbaii, aby w
ně každý mohl nahlédnauti. Že wolební seznamy k nahléd
nutí jsau wyloženy, to at se oznámí w obci weřejným jich
wywěšením, a at se wyměří wýhradná (preklusivni) čtrnáciedenni lhůta, w níž se námitky proti seznamům těmto před
nésti mohau. Předstawení obce rozhodují nejdéle w šesti
dnech o námitkách- jenž w prawý čas byly předneseny a
wykonáwají hnedle oprawy, které byly za patřičné uznány.
Pakli se nepřiwolí k žádané oprawě, může se státi odvvolání k úřadu okresnímu, kteréž ale nejdéle w třech dnech
tam musí býti předneseno.
Čtrnácte dní před wolbau nesmí se státi wíce žádná
změna w seznamech wolebních pro práwě nastáwajíci wolbu.
§. 42. Wolební sbory shromažďuji se každý pro sebe,
a každý wolí ze wšech zwolenu býti mohaucích audů obec
ních bez rozdílu sboru wolebniho.
§. 43. Bylali tatáž osoba od wíce wolebních sborn
zwolena za wýbora neb náhradníka, musí se ona hnedle
prohlásiti, od kterého sboru wolebniho přijmauti chce plnomocenstwí k zastupowání (mandát).
Rádní audowé wýboru.
§. 44. W obcích, kdež počet obecních audu, práwem
woličským opatřených, přes sto audů neobnáší, záleží wý
bor obecní % ne méně, nežli osmi nebo dewfti audii.
W obcích, kdež woJiti mohaucí audowé obecní počet
sto audu přewýšuji, zwolí se pro prvvni sto deset mužů, a
na každého ostatního dwacátého muže. který práwem wo
lebnim opatřen jest, wždy jeden muž; w obcech, které zá
leží z wíce nežli tisíce woliti mohaucích audů, wolí se pro
počet přes tento tisíc na každé sto jeden muž do obec
ního wýboru.
K tomuto počtu at se přirazí počet těch aadů, kteří
mají býti zwoleni %» předstawené. (§. 58.)

SluSgefcbloffen abet:
1. ©aumige @rí*ulbner ber ©emeinbe.
2. 3ene $erfoneit.. mcíebe uber bie aufgelmbte SBermogětiSuetmaítiing ber ©emeinbe obět einet ©emeinbe-Stnflaít
mit bet itt íegettben 9iecí)inmg nod) im 91iícřftanbe ftnb.
3. ííetfoneit, ťibet bcren.^eimcgen ©oncutS evčffnet ifi
baun jene, t»eídje :iarh gepfTogeuet Soitcurá =23etbanb(ung iu
ber Unterfucbnng nitíjt ftíralbloS erfldrt rourben, unb
4. 3ene, melcbe eiuer entebtenben ^aiibrting fcbulbig
erfannt raorben finb.
9Babloerfa|ten.
g. 36. Sou ben SBcblbevechtigten mitb bet ©emeinbe^
gluSftbuf betart geivdhlr, ba£ ftrfj biefeíben nach SDiafouibe
ter Seooifťruug in jmei uber btei 9Bíibttot.pet ííjeiren, ptm
melfbeu jeber eine gíeiéc 5íitjaf)í uon Stuěfcbn^ unb (šrfafemdnnetn (odbit.
§. 37. BHIH Seljufe bet SStíbung ber Sabltotpet tuetben
nlle ©emetnbebíifger nna) ber £ó'f)e bet auf jeben entfaííenben
gefammíeu 3abťcěTcímíbigfeit in 1'ifien eiugereibí, unb natí)
Ciefeu Sifieu mitb bie ©efammtfumme bet ifnieu in bet ©e*
meinbe DOťgefcbriebeuen Ďitecícn ©teuet in eben fo oiele aíetcbe
%tyik getb>iít, al§ SBabířčfpet gu biíben finb.
§. 38. Der ©emeinberorftanb í)at fofort untet btr £eitang
Str SeiirfSbebotbe r.ttf (irunMage biefer Siften nad) ber Šaíjí
her einjeíneu ©íeuet})fltcbfigen unb bet $obe ber auf jeben
eiiífcilíenben 3cií)tegf"tí)i!Íbigteit bie Duoíe gu bejtiinmen, uacb
ipeídjet biefeíben iu ben einen ober anberit SBablfbrper ein*
jUteiben finb.
§. 39. Die (šbtenbittget (§. 8, ad b) unb bie roaf)U
fierecbhgíeu §tngeí)ótigeti (§. 28, ad 2) finb in ben SBab>
fčtpťt bet ^ocbfibefieuřtten einauteifieH.
§ 40. SBetin bei etfle %$al)Wxptx nicbt auS mentgflens
trei SOinl fo »ieí ^abíterecbtigteH beflebt, alš berfelbe 2lu§*
fd>ii^ nnb (čtfíi&mdnuer ju a-dbíni fjot, mirb biefer SBablfotpet au8 fen am bc'cbfie" SJcftenetten bes ndcbficu SBa^í«
fírperS roenigfieiiě bí3 auf' biefe 3ař)l erganjt.
Die @ttuet=£iiiotc allet natí) biefet (Srgdnjung ben erflen
gCnljířotret bilbenben ©íeuetpfltcbttgen ivitb rou bet gaujen
^teuetfumme (§. 37) flbge^geu, unb bet Siefi unter bie
anbetn ^laffcn ;ii flíeiťben Síjeilťii uenbeilt.
»n-"'„ul,'«

n

««

™«I)Iťi'rťtl>iil.)íen ©ťlliciilbcgtieotV fíltb

iicld) SBabKorpet nbgefcuberte Vífieii ^u oetfaffen, nnb minbeflen* feďS Sfiocben not ber m^l ju Sebetmanns (Sínftcfet
i„ bet ©emeinbe nufeulegen. Die Sluffage bet SBnbfUfien m
butcb offenííicben Slnfcbíag iu bet ©emeinbe ítnter §eftfebnna
eiuer $tdclu)ti)fri|i von 14 £agen m Sínbttngung DOU fen
„jenbnugeu bagegen funb ju macpen. Det ©emeiubeootlianb
eiiífcbeibeí uber bie recbtjeittg ňitgebracbteu gíiwenbnugen
biiineu íangftenS 6 Xagen, unb nímmt bie wlMa etfanute
Setiíbttgung fogteicb_ oor. SBitb bie b e r e t e Setiétipung
petiofigett, fo fíeř>t bie Stoufiiiig an bie SJejirEgřebírbe offen
TOefcIe btuueu íangfiené 3 Xagen bá berfelben anflebtatí)t
verben vtmf.
SSiřrjř^it Xage nor bet 3Bai)£ barf in ben SBabltifien
fůr í»e im 3\IQC be|inblia)e SBabl Mm ^etduberung mebr
fíítttfinben.
§. 42. _Die 9Baí)IEp'tpet nerfammeín |td> abgefonbeit,
unb jebev mabít auš aíien mdblbateu ©emetnbegliebetn obne
^iitetfcbtef b£6 SBabífiirperS.
§. 43- SBirb non mebteten BnblEórísetn eine unb bie,-elbe Sperfoň aíá ŽíuSfcbup oset erfa^mann gemáblt, fo mufi
ficů biefelbe fogíeirb etfídren, »on melebem Sotpet jie ba&
sJRanbat nnnelmie.
Otbentlicůe 2iu&fcbup=SÍ)mgliebet.
§. 44. 3n ©emeinben, mo bie 3abl bet roabíbetecbtígteit
@emetnbegíteber jeue DOU ^un>ett nicbt íiberfieigt, 6cfte^i ber
@emeíntie--2lH6fcbují aiig nicbt iveniger ató aebt o&er nean
spiítgíiebern,
3n beu ©emeinben, mo bie 3«bl bex mablberecbtigteH
gjťineinbegíieber jene »on ^tutbert ůberfietgí, twerben fňr baš
£unbert gebn ížRdnnei', baňu fúr je sroangig meitere
c ife
2Bcií)lbeired)tigte ©iu SDřnun, bei ©emeinben, bie mebr ais
taufenb SBnbtbetecfitigte be^en, fiit bie bie 3abl »on Saufenb
ťíbťtlieigenbe ^ÍQ^Í fut je bunbett din SKann in ben @e*
nieínt)e'3lHěfd)np getwdblí.
3u biefet 3ab! ifl bie 3abl ber ju radblenben 33ot'
jíanběmitgliebet (§. 58) jujufcblagen.

§. 45. Počet wjborů (starších obecních), kteří se mají woliti,
.„ %. 4 5 . Die }ÍIM bet jit locíbíenbeti ?(iičfcbnj}mdmter
musí se dáli dělili počtem sborů wolebních.
miifj butcb bii- 3<ib< btx ?M>íror)Vet beillme fenu.
,. 3u jenen (ydiíen, iv-o tůni;
iiet aiigcbruletru Wlafr
W těch p;'idec!i, kdež wedle měřítka tulo uvedeného
na jěwo wyjde takowý počet wýboru, který se nedá dělili flabe eiite 30b I Viušfibiifí marnici- beriuu-gebí, bie bnrtí) bie
počtem sboru wolebních, musí se weškerý saučet wýjiorů 3'iM bet Síiťimfíítťťť nicbt theiíbm' ift, mtijj bie ©ěfdmuťí
zwýšili až na nejbližší počet, Jvterýby se dal dělili počtem jaljí. bet Síušfctú^mditiiet auf bie ndcbfte, blité bie cinbl
sborů wolebních.
bet Siíaí)Ilotper fi)eifba?e Šiihl eiboí)t metben.
0"i'fakmdnnet.
Náhradníci.
§. 4ii. Die Síujabí bet ju umbíeiibeu Cnjajundunět nutb
§. 46. Počet náhradníků, kteří se mají woliti, ustano
ví se na polovici počtu výboru (starších obecních). Nedálí auf bie ,£>á'ifte ber 2fn$aí)I ber Sdifl)'d)nfmdtiiirt fefigefeijt.
se počet náhradníku počtem sboru wolebních dělili, pokra
3(1 bie 3aí)! bet ríffalumiimev biitd) bie gaM bet 3 B c #
čuje se jako w předešlém paragrafu.
íovpet nicljt tí)eiíbat, fo luitb wic im notbergehenben 9pavagtapl)e
uovgegaugen.
9íit(Sfriu-eibiiu.i bor S o b í .
Wypsání wolby.
?j 17, SBeiiígfttns měřicím Tiige vor bet (*\ibítipťfamsiis
§. 47. Nejméně čtrnácte dni před shromážděním k
wolbě představení obce ohlásiti mají způsobem zákonním, Inng jft i>om ©einriiibevoiftanbe auf gefe^tiidvige 'ÍBeife funb^
kterého dne, na kterém místě a kterau hodniau wolení předse iuiifrtclien, a.i melcbem "Xeige unb Orte, unb ;u welcber ©tunbe
jíti má.
b.iefdbe flattjufuibeti í ) a t '
«eitimg bet SK'íff)í.
Řízení wolby.
1 48. Die íeiťimg bet SííaM obiíegi bem ©emeinbe
§. 48. Řízení wolby náleží předstaweným obce, Kteří
k tomu dwa nebo wíce audu obecních jakožto důvěrníky uotftaube, bex bie^t imej ober mťbvete ©eineiubegítebev aíi
^ettrauenomdiinet beiíiiyebeu f)at
piiwolati mají.
^aíjíaet.
Jednání wolební.
?s 49. 9ím .9Ba!í)itiige mitb ooit bev ÍIIIS bem ©emetnbe§, 49. W den volby komisí wolební, záležející z
wetftaube unb ben aíetiiauenSmaiineni berteíieuben Í5íabípfedbtawených obce a dúwčrnikii, porowná počet audů obecnich, kteří w jednolliwjch wolebních sborech se dali najití, eoinmiffioit bie Stiijníjí bet in ben einjeliien SiSnMfovpevn er=
fdiiniťue'11 ©emeinbegííebet mil beu angefettiglen ŽSeríeicbníffen
se sliotowený mi seznamy, wyt
neoprávněné
"eíglíibeu, bie jitr $&(\l)l uidd betecbtigíeit ©etiteiubegliebei
ondy obecni, vepíše w s leznam práwem woličským Upili
'inagefcíiiebeH, bie guv Sííníjí evféieneuen ^eiectuii)ten tu ein
audy obecní, kteří se^ffl wolbě dostavili., a priir
^etjeítfHiítJ eiugetragfii, unb fobanu jut ŽBcií)! felbft gefciittíieu.
k wolení samému.
(j. 50. Die SBdbíet gebeu íbte Siimmeu vot bet uet^
(j. 5U.. Wotičowé dávají swé hlasy před shromážděnou
faimnelien SBableommíffíoii tib.
komisí wolební.
§. 51- Sc^et ?íínI)(beiTcbtigfť benennt fo oieí nmí)lfdl)ige
§. 51. Každý, komu práwo voli<:.ké přísluší, jmenuje
tolik osob, zwolenu býti mohaucich, kolik obecních výboru ^evfonen, alg ®emeinbe=9t«ífcbn^ \\\\b (S-if.^mdniiet attš bem
(starších obecních) ,a náhradníku sč má v\ woliti od woleb Stíňbííčrper, iu meícbem et eiugeteíljt motbeu i|t, geivd()lt
niho sboru, ku iclerému on připojen jest.
ttevbeň foíteu.
§. 52. Die Sltifiimmung gefdjiebf miíublicb imb offentlícť.
§. 52. Hlasowání dčjc se auslně a veřejně. IlíasoWííní auslni wepfáiiu se hu,-iU>- <io (iroioltoli. wolehnílo.
Die munbiiííien 3ib|iímmuugeit n>etben fo^leicb in >aé SGabl
pvetofetí auřfleiiotnineii.
§. 53. Hlasy oněch osob, které k shromáždění v o - i?ftfnmmltiH3 nidit erf.tiencn ttnb, metben aí§ betu ©tgebníffe
lebnímu nepřišly, powažujt se za přiwohyící k výsledku
bet SBaf)! beifiimmcnb betraebtet.
wolby.
..
. . ... L , j , n
f. 54. 5*113 gemdbltet ©emeínbe-3iuěféuů obět (Itfa^-i , 54. Za svoleného obecního v > horu (sťaVší)^ nebo manu ift betjemge aiijtifeben, meícbet bie telaliue ©timmeip
náhradníka považuje se len. kdo byl obdržel pola/nau (re- mel)rf)eít fiit ficb %at
lalivni) většinu hlasů.
%. 5 5 . Die gewdbifen 2liigfcbný= unb Ě-riabmdntter twet§. 55. Zvolení výborové (starší obecni) a náhrad bcu iiou beu SBorfi^euben bei bet SBablcommiffion beíannt
níci wyhlašují se od před se dicích pii wolební komisí.
flemaebt.
§. 56, £reten 3^op^PÍiV(ir)Icn ein, obět fdílt bie Stíabf
§. 56. Byíli někdo dvakráte zvolen, nebo padneli
fl
wolha na někoho, který na zákonní výmluvu se odwoláwá, uf 3emanbcn, bet einen gefetííichen (SnífdiuIbtguugSgtitiib gel^
nebo kdo od woliteluosti zákonem vyjmut, nebo vylaiucn ietib maclit, obět ber SwSí CIT ^dbfbarfeit gefejílicb auáge
jest (§. 35.); Iu se musí na místo léto wolby přikročili uoimnen ober auůgejditoifeu iji (§. 35), fo imtfj fíaít biefVt
í^gíeicí) ju einet iieticn 2Bnf)t gefcbtitten inetben.
hnedle k nowému wolení.
§, 57. Da§ VOJI bet Sfiabltommiffioti ju untetfettigeube
§. 57. Protokol o volení at se podepíše od wolebm
komisí a pak uloži s připojenými k němu přílohami o řádne ítínbíprotofrn ifí mít ben bemfelbcu beíjufcbíiepeuben iBetegeu
oer otbuiuiggmcifíig crfolgten S a b í aufeubernabten.
vykonané wolbě.
Seat)I be8 aíotilanbeS.,
Wolení představených.
§. 58. Síacb wolíenbetet SBabl beS £(uéfcbiiffe6 fmt bet§. 58. Po skončené wolbě výborů (starších obecních)
mají oni zwoliti ze sebe prostau (absolutní) wělšinau hlasf' felbe auS feínet 59iitíe mit ab|o!utet @íimmeiimebi'I)eit ben
představené obce, kteří záleželi mají z purkmistra (starosty) ©einctiibeiHufianb %\\ u.-dí)íen, bet ans einem 99,iirgevnieifíet
unb mínbeftenS jmei ®cmeíiiberdll)en jtt bepel)en ticit.
a nejméně dvau radních obecních.
§. 59. Die aíittgliebet be§ ©emeiubeootjianbeS bittfen
$. 59. Předstawení obce nemají býti mezí sebau až
Hltíev etuanber uicí)t bt3 iiim jmeiteu ©rabe vetmnubt Sbet
do druhého stupně ani spřízněni ani sešwakřini.
uetfdnodgett fettm
§. 60. SBírb bie ©teílc beě Siltgermei|1ei3 obět ejneč
§• 60, Jestli se upr/izdní místo purkmistra nebo ně
kterého
rádního obecního w době volební, (mezi časem, na ©emeítiberaíljcfi maí)renb bet $iíabUietipbe etlebigt, fo nuif
kter v ••^••^^
ber
StuSftínif)
bínncn utei SÍBodieu Jit einer netien S a b l febreiteuwýbor se wolQ
wýbor w čtyřech nedělích k
nowému wol e i l í přikroč
%.
6
1
.
9ínrh recbíágítiig etfoígíet Sí*al)l be3 Soificinbefl
§• 61. Po řádně předse wzatém zwolení předslawených obce, mají oni w shromáždčném wýboru předepsanou í)at betfelbe im ťerfnmmetíen 3tuěfd)iiffe ben votgefcbtiebenen
přísahu složili do' rud au nejstaríilio aiidii výboru; spis o Dienfteíb in bie -^anbe be8 dltejten Sfuěfcbufjmiígfiebeš abjníegen; bie 6ibefi4ltftinbe ift bev Skstifěťehóibe uoržiilcacit.
ožene přísaze at se předloží úřadu okresnímu.
§. 62. Det Siítgetmeíftev unb bie ©rmeinbevdtbe ntuffeu
§. 62. Purkmistr a radní obecní musí w obci prebýwali.
in ber ©emeinbe ibveu 2Bef)nfi^ I)abeu.
§. 63. Úřad wýbora (staršího obecního) a náhradníka
§. 0 3 . DaS 5Imt eineě SlnS|tí)ii§= nnb ^tfofainantieb iji
iSláwá se zdarma.
tinentgeUIid),.

§. 64. Wůbec powinen jest každý aud obecní na sebe
přijmauti připadlé naň zwolení za wýbora (staršího obec
ního) neb náhradníka, za auda obecního přednostenstwa,
neb jinau naň wznešenau bezplatní službu obecní.
Práwo, zwolení takowé nepřijmauti, přísluší toliko:
a) osobám vojenským, které nejsau w skutečné službě;
b) spráwcům duchovním a státním úřadnikůjn;
c) osobám, které mají wíce nežli šedesáte let stáři
swého;
d) osobám, které zastáwaly w práwě minulé době wo
lební místo purkmistra nebo radního obecního, pro nejprw
příští dobu wolební, a
e) osobám, které we třech pořad jdaucích dobách wo
lebních úřad wýbora (staršího obecního) nebo náhradníka
zastáwaly, toliko pro nejprw příští dobu wolební.
§. 65. Kdož bez takowé omluwné příčiny, ačkoliw
byl opětně wybídnut, padlé naň zwoleni přijmauti se spečuje, propadne pokutu až do sta zl. na stříbře, a nesmí w
nejbližší době wolební ani woliti ani zwolen býti.

§. 64- 3n ber Sfegeí ifl jebeě ©emeínbeglieb oefpflicbfet,
bie auf ifjn gefallette SBabí jum 2íuěfcbufj= ober (šrfajjinatm,
jum SDíitísliebe beá ©emeinbeootflaubeS obět JU einem anbctn
unentgelííicben ©etneíí.bebienfíe anj»neí)men.
©tu áetbt, bie 9M)l ab$uleí)ueu, fyafon nut:
a) 9Jtititdt=íperfouen, wld)e nicbt in ber aetmeu SDtenflIeí*
flnng fteíjcn;
b) ©celforgťt unb ©taaísbeamte;
c) Spetfoneit, bie íiber 60 3a$cř «tt ftóbi

§. 67. Aby předstawení obce wložené na ně důleži
tosti obstaráwati mohli, přidají se jim potřebné k tomu osoby
(§. 81. a §. 118.)
§. 68. Práwem woličským opatření audowé obecní
mohau se kromě shromáždění wolebních toliko w pádu §u
79. co obec, k usnesení se spůsobná, shromažďovati. Také
při těchto shromážděních jsau oni od sebe oddělení dle sborů
wolebních.
'
§. 69. Zákonami určejí se bližší ustanowení k tomuto
zákonu obecnímu, a to sice obzwláštně strany spůsobu, kte
rak, se mají wěíši, dohromady spojené pozemnosti w obecní
spolek přijímati a osady (kolonie) z nich zřizowati, a kte
rak opět z1 těchto se mají utvořiti samostatné obce; dále
strany přijímání cizinců w spolek ' obecní a ustanowení
wkupních tax a poplatků, od kterých záwisf sausedské práWO w obci, (§. 8.)

d) ^"tfoucn, meícbe irt bet le^toerfíoffeíteu SBnbljJericbe
bie éteEíe beá SurgermcíftetS ober eínes ©emeíuberníbeS
befíeibet baben, fůr bie udcbftfoígenbe SBabípetiobe, unb
e) gpetfoiťu, toeícbe in btei nufeimmbet fstgenbeu 3Bal)bpericbett aí§ §íit§fcímfi= ober (šrfagm dunět míttfam toaten,
bíofi fiit bie ndcbfte 5Baí)ípetiobe,"
§. 65- Sffíer ohne einen foicbeu (šntfcbutbigungěgrunb
bie ?Itinal)tne ungeacbíet míeberí)OÍtcr $íufforbttung oetioetgett,
oerfdtít in eine ©eíbbufíe bi§ 100 fl^ouDentíoná^íhise, unb
ifl fíir bie ndcbfle SBcíbíperíobe meter icabíberediítgt uctí)
loablbat.
§. 66. $)et ?íuéfcbí'| unb bet Sotjlanb metbeu auf oret
3aíjte getudbU SBor 31bíauf beS britíen Sň&jitf {$ pon bem
SSotfianbe eine neue §£aí)í ait^itfcbreíbeti.
§. 67. 3"* Sefotgttug bev bem ©emeir.be^otflanbť
obííegenben ©efcbdfte mítb bemfeíben baS notí)ige ípetfcnate
beigegeben. (§§. 81, 118.)
§. 68. SfíŠ beftíjluffdljíge ©emeinbe»etfňmmUtug fonneu
fid) aufjet ben Sahfoetfainmluugeu bíe mabjbetecbtigten ©lieber Ser ©emdnbe mír tu bem S-iííe be§ ?. 79 oereínigen.
3lutí) 'in biefem ^aííe uetfammelu fie fícb abgefonbett nacb
9Baí)lfb'rpetu.
§. 69. Die udbeten Seflímnum^eu ^t biefem ©emeinbe'
gefe£e, titébefontere- iíbet bie Strt ber <Siiibejíef)ung gtogetet
i!'fanitnení)di!géiiber ©runb=gompTm in, í>en ©enieiubewertianb,
unb uber bie (Soíonilitung unb Stibung feíbflftdribíget @e=
tiiemben attě fottíjen ©olonien; fernet in SSetreff ber 2t:ifnabme
ber g^emben in ben ©emeinbeuerbntsb, ber ^epfe^ung^ ber
@infauf3fami unb beč @tetterbettageg, meldjer baš ©emeinbe*
SBtírgettecbt begtúubet (§ 8), merben butcb ©efefee fejlgejleat

§. 70. Jedňotliwým obcím wyhražuje se práwo, při
sněme zemském činiti náwrhy, aby se w dotčených wšeobecných zákonech zemských takowé změny učinily, které
se z ohledu na jich zwlášlni'poměry za potřebné býti ukázaly.
Takowé změny mohau ale rowněž toliko zemskými
zákony w platnost wejítC

§. 70- Den eússeínen ©emeinben btetbt eě uotbe^aíten
bie in SSejug auf it)te eígenu)nmí:cben 33etl)dííníffe uotfjvóenbig
crfcbeínenben ííbanberungeu an jenen arígemeínen íanbegge^
fegen beím Sanbtage ju beanftagen.
@oícbe §tbdnbetuugen íonnen ebenfaííá nur burcb £,ini>eá'
gefe^ i" íffliťrfamfeit treten.

Oddělení druhé.

n. Síbfcbttttt

O okresu působení obce snístnú
III awa I .

2Son t>cm aOBtvfunggfveife ber Drtógemetttbe.

O pftwodním okresu působení.

Sou bem nofiírlitjeit SBitfimjJfteife.
1. S!en»ntleití>:
a) B e f c í U e f ent>.
§. 71, 25« ®emembe-Stu8f<jji!f | a t Me Siitetejfen in
©emeinbe ollfeilig ju nwljren, unb fiit bie SSefriebigunj ber
Seeňvfníďe bevfelťen bmel) gefejiiielje SBiittei ju fo-gen.
aa) (Semtínbtijevmógeii unb (Semeinbejut.
§. 72. t a @emeínbe.anafcb[i5 i(i »evpfIM)tet, bnž jefmninte, foioo^I demejlícde a!8 nntemealicbe ejgen^sm bev
©emeinbe nnb fommtlicbe ©ettteinbeaeve^ťfnme mittelft eínes
jennuen "SnoentnvS In Ui6er|iebt jit Ijolteii, unb jebem ®emeinbegliebe bie gin]itfit in bosfelbe ju geftatten.
§ 73. 35ev ©emeinbe. 3liisfd>ii(? ifi tcvbflitfitet bnriiber
ju wotben, bnfj bn8 gefnminte etlvňgnififttíjiae Setměgen bet
©emeinbe betnvt oetisottet wetbe, bofj bie tljunli* gtopte
ndWattiae SKente bntnuS étjieít merbe.
J. 74. Sin bos ©eineinbroetmógen imb ©emeinbegnt
gígeut^uro bet ©enieíube oK mwolifcíe ífíeffoii, uub ni*t

§. 66. (Wýbor a předstawení wolí se na tři léta. Před
projitím třetího roku mají předstawení wypsati nowé wolení.

I, Sprawowání.
a)
Uzawíránf.
§. 71. Wýbor obecní má wšestranně zastáwati obecní
dobré a důležitosti obce, a prohlídati prostředky zákonními
k opatření toho, čehož obci jest zapotřebí.
aa) Obecni jmění a statek obecní. t
§. 72. Wýbor obecní powinen jest veškeré, jak mowitau tak i nemowitauwlaslnost obecní a wšeliké obecní spra
vedlnosti prostředkem dokladného sepisu (inventáře) w pře
hledu míti, a každému audu obce, aby do něho nahlédnauti
mohl, dowolili.
§. 73. Wýbor obecní powinen jest nad tím bdíti, aby.
veškeré jmění obecní, kteréby mohlo užitek nésti, tak bylo
.sprawowáno, aby se z něho docílil co možná nejwysši trwalý příjem (důchod).
§. 74. Jakož jmění obecní a obecni statek působí wlastixost obce, co osoby morální (hromadné), anikoliw wlastnost to-

liko žijících práwě audů obecních; tudy každé zcizení okecního jmění i statku, a každé jeho rozděleni zapowězeno jest,
a toliko wýminečně může se při patřičném odůwodnění udě" liti k tomu powolení od sněinu zemského.
§. 75. Wýhor ohecni powinen jest k tomu prohlížeti,
aby žádny oprawněný and ohce z obecního statku netáhl
wětšiho užitku, nežli jeho potřeba toho požaduje.
Každý, po zaprawení potřeb wybýwající užitek má pů
sobiti důchod obecní pokladnice.
§. 76. Wýbor má nad tím bdíti, ahy roční přebytky,
které obyčejné, z podkladnice zaprawowané potřeby přesa
hají, bei odkladu pod zákonní jistotau na útoky se uložily,
a pokud nejsau určeny pro jisté ohecni aučely, ahy se při
razily k jmění základnímu.'
'§. 77. Wýbor obecní má každoročně na základě sepisů (inventářů) a aučtů pro nejbližší spráwní rok ustanowiti předběžný rozpočet o příjmech a wydáních obecní po
kladnice a ůstawů obecních.
§. 78. Nepostačujíli příjmy k zaprawení potřebných
wýloh, má wýbor obecni o to pečowati, ahy se opatřilo
•to, čehož se nedostáwá, hud otewřenún nowých wýnosných pramenů, něho rozwržením na obec samau.
§. 79. Kozwrhowáni poplatků na přímé (direktní) a
nepřímé (indirektní) daně, kteréž při oněch 10 procent a
při těchto 15 procent daně obce přesahají, díti se může
toliko s přiwolením krajského zastupitelstwa.
Přewyšujeli ale rozwrh 15 procent daní přímých a 20
procent daní nepřímých, tul se on wykonati může toliko
moc! zákona.
Widíli se wýboru nawrhnauti takowý rozwrh, kteréby
přewyšowal 10 procent při daněch přímých a 15 procent
při daněch nepřímých, tu at swolá purkmistr, dříwe nežíi
se předloží wěc "ta k wyššimu slwrzení, weškeré, práwem
woličskýin opatřené audy ohecni k shromáždění se, pH
čemž pak se musí o tom hlasowati, máli se náwrh k takowému rozwržení wyšsím místům předložiti čili nic.
Hlasowáni děje se při tom s „Ano" neb „Ne" dle
wetšiny hlasů wšech woličů, w rozličných wolebních sbo
rech dohromady wzatých.
§. 80. Wýhor obecní má práwo k prospěchu obeenímu wypůjčiti jistinu, kteráby, nepřewyšujtc polowici rořnich příjmů obecních, z řádných příjmů pokladnice oliecať
se oplatila. Chcoli on ale wypiijCHl w.nsi jimi,,,,, kloraliy
wšak nepřewyšowala celau sumu jednoročních příjmů, tul
zapotřebí jest k tomu přiwoleni krajského zastupitelstwa.
Přewyšujeli ale půjčka roční příjmy ohce, nebo chceli wý
bor ohecni nějaké auwěreěni podniknutí předse wzíti, tu se
může k tomu přiwoliti toliko zemským zákonem.
hb) Obecní úřadníci a služebníci.
§. 81. Wýbor ustanowuje počet úřadníků a služební
ků obecních i jich příjmy; on jmenuje osoby k spráwě
weěkerých obecních ůstawů, pokud nepřináleží práwo kjich
jmenowáni podle nadání (fundací) něho smlauwy někomu
jinému; konečně jmenuje on wšecky, w platu obecním sto
jící osoby a ustanowuje jejich příjmy, jakož i útraty cestowní a jiné náhrady, které se mají dáwati předstaweným
obce nebo jiným, w službě obecní potřekowaným osobám.
§. 82. Wýbor obecní jmenuje budto zwláštního obec
ního pokladníka (kasíra), nebo ustanowuje jednoho spohiáuda raddy obecní, ahy on práce pokladníka zastáwal, a 9wěřuje jinému spoluaudu ze sebe druhý pokladniční klíčí čili
klíč rozdílnosti.
§. 83. W každé obci musí wýbor ustanowiti alespoň
jednu, k obstaráwání práci písařských (kancelářských) schopnau osobu, kterauž purkmistr potřebowati má při udalýcn
se prácech písařských.
§. 84. Nepostačujíli prostředky spolkl dobročinných a
pozůstáwajících ůstawů k zaopaltwáni chudých, má wýbor
opatřiti potřebné přispěwky k tomu,z ohecni pokladnice a
on může ustanowiti, kterak se má s nimi nakládati.

bet jetceiligen ©etneinbeglicbec ift, fo ift jebc SBerňufetung
beě ©cineinbenetmogenš unb ©ute§ mtb jebe Settljetlitug beS=
íelbeii untetfoflt, nnb nur giišnahinsioeife htm imtev gtíóriget
Segtůnbttug bie SSemilKgung ijiejit »on bem Sntibtuge evtíeitt
tuetben,
§. 75. 3>et ©eraeinbe.SIuSfcbufj ifl Mrrfiicbtet, bnrattf ju
fefien, bafš feta berechttgteS ©emeiubegiieb au8 bem ©emeinbe'
gttte einen gtífetn 9!u(jett jitht, nl8 jut JJecfuug feineS SebotfeS nothioenbig ift.
3ebe ítoeb bet SJecfttng bei Sebirefes etiibtigenbe Siujiittg
Ijat eine iliente fiit bie @enieinbe.Sííiffe jtt Silben.
§. 70. Det Slusfcbitp bat $u mutijen, bof) jene 3«6teí>
iibetfd)ůfl"e, melete bie gercíbitlícbeirftaffe-Sebiitfniffe
ůbetfteigen, fogieicb mit gefeblieber éidjerheii ftndjtbvingenb an<
gelegt, imb itifofetne fie tiidjt fiit íeftiinmte éenicinbejiuecfe
gemibmet finb, junt ©tommuerinogeu gefdjíngeu werben.
§. 77. Šer ®emeílibě<3tn8fcbup íut níljólitlid) nuf ®tunbtuge bet 3noentaríeu unb bet ĚŘecfciutngen bie 33oinnfcbíage
bet (íimtaljmeti unb íineguíen bet ®eilteittbe>8affe, fo ttiie
bet S)emembc<Sfnftnlten fiit baž noebftfolgeube ffietlnaltungS.
jafW feftjitfteilen.
§. 78. @inb bie nótl)igeu StiiSgníen bnrcb bie (Himafjnten
nicbt gebecft, fo bot bet StnSfcbttp entmebet butcb ©tiiffuung
neitet (StttogSqiitllen obět bitta) Umiegung nuf bit ©emeinbe
fiit bie SBeetung be8 SlbgmtgeS jn fotgen,
§. 79. Umlngen nuf Mtefte mtb (ubitefte ©teuetn, wetche
bei ben etfteu 10 Sftojcnt, ~ bei ben onberen 15 SCecjcut bet
Stenet bet ©emeinbe iibetfteigen, finb «n bie Betuittigung
bet Scei8»etttetung gebunben.
Uíbetfteigt bie llmtnge 15 $etjent bet biieftcii nnb
20 SBetjent bet inbitefteit Šteuetn, fo tann bíefclbe nur ftoft
eineS ©efejes ftnttfinben.
ginbct bet 2tu8fchufj ouf eine 10 SPetjent Det bitefttit,
unb 15 ifjetjent bei inbitefteit Síeuetu iiíetfteiBtniie Umtoge
oniiitmgen, fo muf, ebe bie ©nebe iut íiitjeten ©eneljmtgmtg
ootgetegt mirb, ber Bůtgermeiftet fňmmtíicbe Skblbetecbtigte
bet ©emeinbe JU einet SBetfntnmlung einbetufen, bei melebet
botiíbet íibjuftimnien ift, ob bet Slutwg nuf eine folebe Um>
(nge bitjeien OttS ju fieiten fei obět itiept,
Šiie Stbftitnmnng etfotgt mit 3n unb Sieíii nach Stini'
ittetiraé|t7eit attev SBá^let in ben »etfo)iebenen SSnljlfiivpeTO
Siifnmmen.
%. 80. S e t ©cmeiiibe-Stneftbuf i(i btuQtiet, im3ntef
*"* •;,.-,""-sirv "'" fiorIeben„ciep.en MilchnMuttg au8 bem
otbtutltchíit (šiuřoinmen bet toenieinoc>jtif|ie ttir(juireijiuro,
ba8 bie ájřilfte be8 eiitjů^tigen SettageS ber ©emeinbe<@in.
fiinfte nidjt ilberfteigt. 3»t Kufnnijme biiíeter, jebceb ben
gnnjen einjá^tigeii Settng bet ©enieinbe. (Sintůnfte nicbt
ititetfteigenbet S)otteI)en iji et nu hie Bemidigitng bet ífteiSnetttctmtg gebunben. tibetfteigi nber bn8 Snrlehen bne jňbtiicbe
Sinfoutmett bet ©emeinbe, obět miU bet ©enteinbe.SIuefcbufi
eine Srebitóopetgtion ncítnebtnen, fo fottri bie ISelbiiligttug
ijiejti nut butcb eíu íanbeSgeftí ettbeiit luetben.
bb) ©enteinbebeftniten unb Dienev.
§. 8 1 . Set ?tu«íc6u() oeftimmt bie 3o6I unb 'bie Se>
jtige bet ©eineinSebeamten unb 35ienet ;• er etnennt bie SBetnjaltttngiVDtgnne fSmtntlicbet ©emeinbe-Stnftalten, infoferne
nicbt oetmoge Stiftlittg obět Settrag ba8 9!etbt bet 8tneu>
nttng cinent Dtitten eíngetátimt ift; enbliá) alte im Solbe
bet ©emeinbe fteljenben ířetfoneii, unb beftimmt iljte ®e>
niiffe, fomie bie bem ©emeinbe»SSarftanbe obět onbeten im
Dienfte bet ©emeinbe nermenbeten aperfouen ju gemahreitbeit
Sfteifefojien unb fonpigen entfciábigungen.
%. S2. 35et ®emeinbe'9u8fc()nfj ecnennt entmebet einen eigeneu
©emeinbe-Snffíet, obět beftítnutt jeneli 3J!itgtieb be8 ©enteiiť
berntties, tueldjeS beffen ©eftbáfte ju fKjten bot, unb tettnut
einen au8 fcinet SKitte litit bet ©egtnfpette.
§. 83. 3n jebtt ©emeinbe inuji bet 8íu8fí6ufi menig"
jfens (Sin juni Snnjlíigefdjňfte fňijigeS Snbíoieuum beftimuten, welcbeS bet Biitgetmeijiet bei ben noríomiiienbeii Scbveibgefcbíiften ju oetmenbeii bat.
§. 84. SBeim jut Slťinenuetfotgung bie SKittel bet
aBoíjltijňtígfeiis-Seteine - unb bet .befietjenben anftnlten nicbt
auSteícbeu, Jat bet SlttSfcbitfi ben etfotbetlicpen SebecfungSbeittag au6 bet ©emembe-Saffe JU befcínfen, nnb famt bie
& t ber Setmenbung beSfelben beftiuimen.

cc) Ústavy policejní.
§. 85. AVýbor powinen jest, povolili potřebné peně
žité prostředky pro ústavy, kterých jest potřebí k udržo
vání vnitřního pokoje ;i veřejné bezpečnosti, a on jest
zodpovědný za každé, w lom ohledu na jeho winia pada
jící opomenutí.
§. 8ti. líylolí spácháno w mezeeh obce veřejné ná
silí zlomyslným uř.fcozeníiii viaslnosli, mií obec náhradu uči
niti tomu, komu so Htodn stala, pakli re pachatel nevypátrá.
a obec ř^e nevykáže, ie (o nileželo v její moci. aby se
zabránilo spáchané n;'isilí.

ec) 5J3o í í^c i a it jitií ten.
?. 85. £er Sfiigfcímfj ift myfííc&fet, IÍÍV bie Sfnífňfcii,
bie gur CMinKting bor iimprrn íKnhť nnb o|fetiílicí)eii &\á)ev>
mít tvfiubaíiď ftnb, bie itpfhigcn ©elbmittel ju beivilligen,
uiíb rr ifl -fliL- jepe ihu in btefer 83rjíe$irog jtir Sují fiiUenbe
Ilntetfaffimg rmiiiítvoiuid).
§. 86. JĎif ©emnitbe fint im řjoíle cítter iit iíirer ®eniiivftiiiíi iTiííbínt íffeiiKttĎen ©ehHiift&aligícit bimb boSljaffe
Sířfdfi.íbífliutfl brč (Sígeiitbumrá beu 3scfcř)tíi>rflrrií 0-ifítu jit
[eíftfii, líním ba- Sbiifcr nicbt JI: ©fmibe gebrncbt mtb, iínb
bie ©emeinbe úa-t tincímu-ifcf, rafi e$ niťbf íit tyrrr SRac&t
laň, bie begnngene Sřwnfftyítíflfeft g» uerbitibevit.
b) Dohledání.
1J) II i 6 e v ID a d) e tt b :
aa) Jíezposlřcdně skrze výbor.
na) llnmíífeíbar burel) ben Sfittjij&iifc
§. 67. Fredslnveni obce jákóíi i správcové úslawů
§. 87. 3>em íliiěfťbitffe i|í najabrlifl) »oii bem ©emeinbe
obecních mají každoročně vjloru počet kl;'isti z tobo. kte Sínríiflitťť 1"o U'ie VOJI ben SMTUHIIHutněn bev (QriiiH»'be>9tjť
rak se nakládalo s pVnřzi a jinými wěcmi (ni a l eri alem i): Fdífen "bev bie Sttoieviítí- imb ©cI&fjrbíiTrtiiflni íííecbiimitj $
wýhor má r.iičly řkaužěti a o tom představeným i správ íejjeit; ber Miiěfctiiifi fiat ťiffríbťii jit pnlfen, nnb baiíibc; bie
cům ústavu konečné pořízení vydati.
©jiberlebifliiiifl bem íT-orfiťiitře mtb ben SnfítiitenertĎíiítitngeji
biiiíinS jit fleben.
bb) Skrze komisary.
bU) íDuvcb ^ottimifitoiteii.
§. 88. Wýboru práwo přísluší, jmeuowati posuzowa§. 88. 3>ni ?íti?fcbii|jc fíebt bc.§ 9íerfií 311, m meittele (censory), klenby nejen předběžné návrhy eo do vfci (orifeben 1111b jiffcvtwfljifflni ^nífmirt, ber ^oiíiiiféliíiiť fowo^l,
samé a prawosii čísel, nýbrž i ančly ikaušeli a potem o dlít bev Síedjiuitifleit, (Jenferen jn mieniteit, loeíífie uber b.iá
wýsledku ékaufení loíioto wjberu tpráwn dali.
ipnifmigé ergclmig bcinfdíiťii g» bevidjten Ijaben.
§. 89. Wýbor powinen jest časlěji w roce skrze
§. 89. 5>r ítiiěfdjiig ijl verpiliéfet, úfteiS im iíaufe
zvolené k toiiiii kemisary pokladnice prohlíželi (řkonlro- be-3 3«^e8 bieíiiiffe bnvd) wn íbmju eineittieiibe ^ommiffáre
wati) dáti.
fčo'ntrtren jit difen.
§. 90. Wýboru právo přísluší, veškerá řízeni před
§. 90. (§x fiat bn§ Síccbt, bie gefíimmfe ©ťfduífíáfúí).
stavených obce vyšeliovali dáli od ustanovené komisí, ntitg beě ©enicir.be--SJorjitciiibeS .bitrcí) eine Pommi|Tíon imíer*
jakůž i nad spníwau ústavu olieeních tolikéž zřízenými (ii^řii ifiib bie SBěriDaftiiiigeii ber Giemeiube-^iiftifiife cí-enfnlto
komisary dohlídku drželi.
bává)fíeitimtfftonciiíi&erivacbeii 311 laffen.
§. 91, (šr (mi fernet- ba& Stedji, ©emciiibraInternet)
§. 91, Dále má on práwo. dohlídati zvláštními komi
mitllfletl binci) efgene ^rmmiffieucu flbeiiuníOen ju Enffen.
sary k obecnfm podnikáním.
§. 92. @iib(icb farní cr j:ir Griluffirng wn ©iiíocbfeii
§. 92. Konečné muže on jmeuowati zvláštní komise
unb Sliiftoflen eigeitc Pummiifiouen ertieiuteii.
k podáváni dobrých zdání a návrhů.
§. 93. S5tc SSBoPI bev SDÍiígfifber fiiitimííicbeť ©pěna'§. 93. Wolení mulů pro veškeré zvláštní (speciální)
komise zastavuje se wýboru v tom spňsobu na vfili, že Síinmiffíonéit ifl bem ?[ii8frlniffe ítt ber ?trí (titbnmgejteítt, ba$
er
aitcb
SíerírntieitSmaiiuev auper feinem SJítxicI jn brnifeu
on práwo má, povolali k tomu také dfiverníhy z osob,
které k wýboru nepatří.
c) ?í 11 g e tn e i 11 e £6 e fi i 111 m 1111 g e n :
e) Wšeobecná ustanovení.
a.i) Sefcbíiipfa!)igfeif.
aa) Spňsobnost k usnášeni se.
-§. 94. Marnit kx SíiiSfebtí| íifeeri),ňitp't einen gilíigen
§. 94. Aby vůbec výbor platná usnesení mohl uči
Si-fitltip
faffeit
faun,
mňffeti HiintefíeuS jwci ©viítbeiíe ber
niti, zapotřebí jest, ahy se sešly nejméně dvě třetiny prá
ftimribeťechíigfeu Siitgííebef uevfammvlř femi.
vem k hlasováni opatřených spohiaudu.
§• 95. 3?ei bem ?[itetritíe ober ber itíiégeiiMefeiieii9íei'í)ittberiuig
§. 1)5. Wyslaupíli některý člen z vyhoní, nebo vykázánoli, že mu nemožno se dostaviti, tu povinni jsau cineě ?liiafcbiif:miig(iebeS tji ber 9íor[Íaitb uerpflicbíeí, jeiteit
představení zawo]afi onoho náhradníka, který byl obdržel $Tp#mitítii eiiiiiibenifeit, btx in ber (^affe, jn inelebcr bná
většinu hlasu v té střídě, ku které scházející aud náleží
iMaiigtgc SPiitgíteb geí)6'vi (§, 36), bie mebremi ofimmett
(§. 36). Náhradník musí až do konec pelrvatfw shromáž [)af. 3)er (Srfaimninti miij! in ber Serfammtuitg (§. 102),
dění, ku kterému byl zavolán (§. 102).
^11 ber cr berufen í|l, 1)Í3 jínit Sft)[nflc nii8í;armi.
§. 96. Každý člen výborový (starší obecní) má od
§. 96. SebeS ?ín6fcí)i!t!inifgtieb bit anájiifiiieireii, menu
stoupiti, když se udá neb w známost vejde některá při- cín llmfiflitb eitittiít ober befátittt mírb, ber cS mfpntngíifb tmu
pádnost, pro klcrauhy on původně býval vyjmut neb vy bti íiMifiIbarfeif (itiágřitoitniieit ober {iitígefrfjíeffeii íjtítfc (g. 35.)
loučen od volitelnosli (§• 35).
§. 97. Jeli jednání představených nebo , některého
§. 97. SBeim bie @eb.n-mig bet* Sei)liinbe§ ober eitieči
wýborowého člena předmětem porady a usnášeni se, mají ŠdtgfííMifiiniígíÍEbe^ ben ©egeiiftnub ber ^eriitf)mig unb Bd)Ui\;
se ti, kterých se fo týká, od hlasováni zdržeti, a mají to l"np"0 bťíbet, bnbťn fiit bie *8eifieiiigfcu ber Síbftimimuig ju
liko proto w sezení přítomni hýli, aby mohli dáli žádaná mlbíitíen, tmb muffeu ber ©íijuiig nur, um bie gefjr&evren
vysvětlení.
Sdtéfííufíc jit geťeu, beiiuol)iieii;
§. 98. Jeli předmětem jednáni zvláílnf saukroinná (pri
§. 98. Sííeim cín befoiibercS ípriífitiiiřercffe eínes Sftitvátní) důležitost, týkající se některého spoluauda nebo nej qriebťS, obev feitiřv inícbflei! SiVioíiublen einen ffiegeiiflnnb
bližších jeho příbuzných, tu at on odslaupf.
J r Sei-Í)niiblititg bilbef, í)tt( bevfeíbe rtlijiifreteii.
bh) Usnesení.
LI.) 9?e|\triif?fafi*!iiig.
§. 99. K platnému usnesení se výboru zapotřebí jest
§. 99. Bn einem gifiigen Sefcbíuffe beě WnefWrt ífí
bje nbfolitte @fmi«ietiiHti)rí;etf erforberlirliprosté (absolutní) většiny hlasu.
cc) $iu'ít£.
cc) Předsedání.
§. 100. Síer Síirgennei|lee ober im ^ťfbitibertuigsfnlte
§. 100. Na předním místě šedi purkmistr, nebo, když.
bev
ólíeflc
©eiiicíubi-vatfi
fi*it>tt
brn aíorfii), uwb \ebe @i^:uig,
on přijíti nemile, nejstarší radní obecní, a každé sezení,,
Ijei iDeldyv bieS nicbt beebael^et íoivb, ift uttgiítig.
při kterémž se toho nešetřilo, jest neplatné.
<!d) Ceffeiil(íd)feíí.
dd) veřejnost.
§. 101. Weškerá sezení wýboru musí se držeti v e 
§. 101. 3tífé |tísfťbtí|=ěí|tiťigeii itlíipit óffetitíin) ge
řejně, a pod ž^tdjinu zámínkau nemůže se dovoliti tajué biilten merbcii, nnb itutev feiitciti ©oriBoiibe ift eine geíietme

Si^ting íiilofíig. SRHV, wenu bie 3nl>cím. fuii bemiiéiicjrtuen,
m bie Seio&)mig be§ Sluefcbnfeís fUňeub eiu^igveifeu, obev
gar bie Sreibeit bevfelbeu 511 beiuen, ijl bei iUujiaub berecb
tigt unb luupflidiíet, n a é wviiuSgegaiigeiiei- fiuditlofer <švmai>
"iing jur Dvbuung baS ©i^uugSleeaie mi beu 3ubiňew rciumen
ju lafeit.
ee) Orbetitlicbe Sevfmumluiigen.
ee) ftádná shromáždění.
§. 102. £ev Sluěfcbný Derfammelt fié íveeímaí bež
§. 102. Wýbor shromažďuje se dvakrát do roka k
rádným sezením, totiž v zimě ke skaušeni počtu roku mi 3nbrť'S jtiv cvbentlidicii 3$erfmmntmtg, uamlicb m ^xúfung
nulého, a w létě ke skaumáni předběžného rozpočtu pro příslí ber 3ícebntiug beč Síorjabres im Stíínter nnb im ^rťífung beč
3íc>ranfcbííigc3 beš fuuftigeii 3af)re§ im Smutnev.
rok,
% 103. 3 n biefeu $n>ei ^evffluimliiiigeu finb and) alíe
«j. 103. YV těchto dwau shromážděních má se také
jednati o wšech důležitostech, o kterých má výbor usnášeni Stiigelegeiibeiteu ju uevbanbeiit, iikv iDetebe ber 91iséfd)ii§ ju
6efdfa.[íe|e« bat.
činili.
ti') Sluffťvoibenílicbe 5SermmmÍ>iiifleii.
Ií) Mimořádná shromáždění.
§, 104. 3u wicbíigeu nnb bvíngenbeu ^tilleii faun bev
§. 104. W důležitých a nutných případnostech, m&íe
SUíéfdjiífj
ju
einer
niigennbentliéeii Sérfam mírni g betiifen uunbtii
se výbor svolali k mimořádným shromážděním.
§. 105. 35ie SŠeriifuug faun nur wcm 'Hvgevmeiftcv cbu
§. 105. Swotání toto wyjili může loliko od purkmistra,
nebo, jeli on jinak zaneprázdněn, od obecního radního, který im SerbinbetnugSfnílť inui bem fón ucrtrefeiiben @emeuiberálí}'é
purkmistra zastupuje, a každé sezení, které se nezakládá na ítusgeben, nnb jebe Situmg, ber eine feícbe vmliínfige 6i«6e»
takowém předcházejícím svolání, jest nezákonné, a učiněni" viifnug nicbt ju ©viinbe íiegí, ift uugefeh'ftcb unb e"é finb bie gtj
fflfjten ©efcblťiffe nugiítig.
při tom usneseni jsau neplatná.

sezeni. Toliko když se posluchači opovažují porady vý
boru znepokojovali, nebo docela svobodnému raďeiii se pře
káželi; přednosta oprávněn i povinen jest, posluchače,
po předešlém marném jich napomenutí k pořádku, ze sně
movny dáti odstraniti.

ÍDfť ©urgenti eifte v i(t iebocb pervfUťWet, íiíícv fcferipcheS
Wšak ale purkmistr povinen iest, k písemné žádosti @uifcbreileii típn ivenigftene einem $vittbeile bet ovbeiitíídjeu
nejméně třetiny řádných clenu výborových, nebo k naří ?íusfdm|iuiitgliebei' ober im Sluftragc bev ©e}ivf§íiehih'be' eine
zení okresního úřadu svolati mimořádné shromážděni.
niifereibentíicbe 3Serínuiinlting eít^nbenifeu.
gg) Protokol.
SS) ^rotofotí.
§. 106. 0 tom, o čemž w sezeních jednáno bylo. at
§. 106. líber bie @i|itiig6yerl)anb(iingen ift ein ÍDvotctod
se vede protokol, který se má od představených, pak jed- ÍHfiihreu, bněfelbe uou bein SŠovpanbe, einem roní 5lti6fduifK
nolío člena výborového., jejž wýbor k tomu jmenuje, a JM beueiiiienbeuSOÍitgliebťiiitb bem ©cbnftfťibrer 511 uittevjeidineii,
zapisovatele podepsali, a na to v obecním archive uložiti- in bem ©euieiiibe*$fvcbíwe nufjubeiDabren, unb jebem ©eiucinbe-a má se každému audu obecnímu k jeho pořádání povoliti, gíiebe nuf feín 9íerlnngeu éinftc&l in baisfeíbe jn gepatteu>
ahy do něho mohl nahlednauli.
2. 2!vltjieí}ťitb.
2. Wykonáwání.
S- 107. 3)ev aíuvgeiuieiflev uevtiítt bie ©stHfiiibV a'ÍS
§. 107. Purkmistr zastupuje obec, jakožto osobuhromadnáu (morální) co do vnějších poměrů, a sice jak w pří motíilifebe ^evfou uacb §lupeu, foiDobl in (Simlreebtgv níá
padnostech práva občanského (civilního), lak i v důleži aSermaítiing^íliigeíegeubeítíu. giir beu %al[ bev Sejrettiítia
tostech spťáwních. Máti se ustanovili pro obec právní zá eiiieS DíediíSvertieteifi flc^t bem ítiiěfíbufíe bie SSal)l beS^
stupce, přísluší wýhoru právo, jej woliti.
fřfbeii JU.
§. 108. Listiny, mocí kterých se mají vložiti na obec ©emeinbe1 ^eaeiVfelíft" 0ánřW
M^ĚŠ^JSi
povinnosti k třetím osobám, musejí býti podepsány od purk
aiiiffeii DOH bem 88iiv((etmei(let nnb cínem ©emelnberallje miteimistra a jednoho obecního radního.
ieif^tiet íveibeii.
Týkali se listina některé záležitosti, k jejímu* podni
Sarifft bie tltfmibe ehi ®efd)óft, j» beffen gmgel)ii»8
knutí zapotřebí jest přivolení obecního výboru, tu se musí We ©eneljniieuna be8 ®emeíbe-?iii«fcS«f|eě evfovbet(ít(i Ífl,-J»
mimo to v listině vysloviti, že přivolení takové od vý 11111S iídevbies bie wm bem aiiífitnffe eilkilte Séiieíití^uiB
boru uděleno bylo a musí se listina zároveň ode dvau wý- in bet Utfmibe miiev SBÍitfeitiflunfl uon jwei SHiSfctiu^niitíjIieborowých audu podepsati.
i>eni etflcbtlíct) genmeSt ioevb?n.
§. 109. Purkmistr povinen jest k tomu hleděti, aby
% 109. Iier Sútjetmeiilev ijl »ev>flid)tet, jeben Sefdiliifi
se vykonalo každé usnesení se výboru obecního spfisobein, ťe» @eineínbe-81u8f4nfíe8 iu bev M U bem Slnífíínfie íingeod wýboru udaným.
aeteneíi Slvt iu SBoUjufl ju fejen.
§. HO. Toliko když se purkmistr domnívá, že usne
§. J10. 9íiiv luenn ber SSiivfleiuiříflev fllnubf, bnp in
sení se wýboru tomuto zákonu obecnímu nebo stávající"' Seietjlu^ b(8 Shiífddiiffeí biefem ®emeinbe()ef'ie ebev beu
zákoňftm na odpor sloji, neb obci znamenitau škodu působí; de|ifí)enben ©eremit uberljunvt juunbevlanft, i>bet bev ©etuť on powine.n jesi, wykonávání jeho zastaviti, a bez- od meinbe einen íoefeiitlitíeu Scliaben jiifťitjt, iji ev »evpflid)tet,
kladu důležitost tuto k aufadu okresnímu podati, kterýžto Vť . mit bev SBoUjitfjfeJni! iune ju ()n(ten, unb muxrritjli^ ben
U
poslednější případnosli věc lakowau krajskému zástupnietwu * ®eoen|lnnb ou bie »esirf«»e()6vbe ju Itilen, luekíe im lejten
rozhodnutí iná předložiti,
SnKe benfelteu bev ířveisoevtrefuiifl juv entféeibnna nov
jutegen ^at.
§. l i l . W obau prwnějších případnostech také okres"'
S. 111. 3n beu beíbeu et(ien Sňilen bes oorijen ¥ « « •
hejtman povinen jest, usnesení zastaviti, jak niile o něfl1 gvíiídes ()ut n u * bev Sejitfiijnuptmnnn bie $flí*t, ben Se
zpráwy nabude.
falnfj iu lífíiveii, roenu ev JUV Jfetinhilf beefellien !\e!mi()t.
§. 112. Purkmistrovi náleží spravování weskeréh0
S. 112. Sem Súvaevmeifjev obliegt bie <5Scbavung mií
jmění obecního; on se má ale při tom úplně držeti vymě bem gefommten 8emeínbtv.etni6geu, ev fint fj* jebodi gennu
ření, v předběžném rozpočtu udaných.
nu bie Jlnfůíe be6 S!oviinf*(ugt8 jit Ijníten.
§. 113. Udajíli se v běhu správního roku duleží^
§. 113. Stbiuuien int 8gíife befi S8evivňttungsjal>ves
w
ýlohy, k jejichž, zaprawení w rubrice, které se to týká« bvitigeube Sínslngen vov, -iue(d)e iu bev einf*Ing'igen ÍRubvit
buď docela zudné nebo alespoň ne takowé sumy není wy~ bei SovnuféltigeS iljve Sebevfuug gnv ni*t obev niét TOUkázáno, kterriby k úplnému jich zaprawení'postačowalu; , u ftňnbig pnben, mufi bev Búvgtvnieiflev )íé ()ieju bie Seiuii
-musí purkmistr k tomu přiwolení wýboru sobě vyžádati.
(%uttg bes auSfttiuiTeS erioivfen.
§. 1114. W případnostech na nejwÝí nutných, kde
§. 114. 3 u Sňtteu bev Sufevften !DvingIict)feit, n» bie
nelze žádati o předběžné přivolení bez weBfeé škody a we- Dottňuftge ®lní)o(uug bev SBenňHigung ebne gvo(ien @*«beu
ukého nebezpečenství, maže purkmistr zaprawiti potřeba*" HB& níjue @efaí)v uíét moglidi ift, bnvf bev éuvgeviueiftev
wýlohu, musí wsak bez odkladu pozdější přivolení wýboru bie uptljiv-eubige StuSlnge befiveiteu, ninlí jtboé unuevjťtgticb
sobě vydobyti.
bie nnétvóglictie ©ene^mtgung be8 8u8f*u'jfeS fítfi evicívten.
3

§. 115. Spráwní rok obecni srownáwá se s spráwiiím rokem státním.
§. 116. Za měsíc po jeho projití má purkmistr před
ložiti wýboru aučty, co do příjmů i wydání řádnými přílo
hami opatřené.
§. 117. Na základu úplně pořízených aučtů má purk
mistr sestaviti rozpočet o wšech příjmech a wydáních pro
příští rok spráwní, a má jej předložiti nejbližšímu řádnému
shromáždění wýboru. (§. 102.)
§. 118.' Wšickni obecní úřadníei a služebníci a wšechny od obce placené osoby jsau podřízeny purkmistrovi.
Purkmistr jmenuje obecni úfadníky a služebníky a udržuje
jich w dobré kázni.
§.119. K nejhlawnějším úlohám purkmistra náleží
wykonáwání policie strany čistoty, zdrawí, chudých, weřejných cest, ohně, trhu, mrawnosti, staweb a čeládky, pak
dohlídka k mezím w obci a pečowání o jistotu osob a jmění,
§. 120- Purkmistr powinen jest zamezowati žebráni
po ulicích a wypuzowati žebráky, do obce nenáležející.
§. 121, On jest powinen wše to w prawý čas opa
třiti, čehož zapotřebí jest k wykonáwání w předcházejících
dwau paragrafech jemu uložených powinností, jakož i zwlášttě k udržowání wnitřniho pokoje a veřejné jistoty, a on
má pečowati také dle předpisu §§. 113. a 114. o zaopa
tření potřebných k tomu peněžitých prostředků.
On jest odpovědný za každé opomenutí, které w tom
ohledu na jeho winu padá.
§. 123. Předstaweným obce náleží práwo, přestupky
wedlé §§. 119., 120. a 121. předsewzatých opatření a usta
nowení trestati peněžitými pokutami až k sumě 10 zl. na
stříbře.
§. 123. Peněžité pokuty jdau do pokladnice obecní.
§. 124. Neníli někdo w stawu zaplatiti peněžitau po
kutu, at se ona změní w přiměřené práce až na jeden týden
k užitku obecnímu.
§. 125. O těchto pokutách musí se zwláátnf protokol

Hlawa II.
0.přeneseném okresu působení.
§ . , 126. Přenesený okres působení wykonáwá se
purkmistrem nebo jeho zástupcem.
Wláda může také dáti zastáwati okres ten docela neb
na díle úřadníky, od ni ustanowenými.
§. 127. Purkmistr powinen jest prohlaěowati zákony a
zákonní nařízeni úřadů.
§. 128. Jemu náleží přímé daně wybírati a odwáděti.
§. 129. Jemu náleží spolupůsobiti při důležitostech,
konskribcí a wojenskébo odwodu (rekrulowání) se týkajících.
§. 130. Purkmistr má obstaráwati záležitosti, které se
týkají ubytowání vojska a přípřeží.
§. 131. Purkmistr powinen jest, zločince, při horkém
skutku dostižené, nebo od auřadů stíhané, jakož i wojanské
uprchlíky zadržovati a bezprodleně dodáwatí.
§. 132. Když wzejde na někoho patrné podezření
spáchaného zločinu, at to purkmistr bez průtahu náležitému
úřadu oznámí.
§. 133. Rowněž má on o wšech událostech w obci,
na kterýchby státní moci záležeti mohlo, úřadu okresnímu
spráwu dáwati.
§. 134. Předewším má wykonáwati purkmistr policii
wzhledem cizinců, pokud ona jemu zvláště svěřena jest.
Nepostačujíli prostředkowé, jimiž wládne, k tomu, aby od
stranil z obce podezřelé cizince, kteří'se nemohau wykázati,
aniž mají od čeho se žiwiti, tu at se ohřátí k úřadu okresnímu.
§. 135. Purkmistr má wydáwati audům ohce k žádo
sti jich wyswědčení o jich domowu (listy domowm% a
cizincům wyswědčení o jich se tam zdržowání a chowání.

§. 115- &aá #ertDuTruitggjaIjr ber ©emeinbe folií mit
jettem bee ©tnates aufammeit.
§ 116, @men SOIonat nad) SlbEauf beafeíben^tlí wm
SSurgermeífter bis in bev @itmat)me mtb SíiiSgúBe geljoríg bě
lejte žJřecbnung bem Stuéfdmffe Dorjuíegen.
§. 117. Síuf ©riuiblage ber bejimtio eríebigten 3íed)=
nung b,at ber Surgeratetfler ben 33o;'aitfd)íng uber aUe (Sin*
nabmeit unb Sluěgaben fítr baě fíinffíge 2kraaitnngejat)r anjiifertígen unb bev nacbfien orbentiicbeit Serfnmmluiig beS
Sluěf^ufeS (§. 102) Dorsulegen.
§. 118. 2l(íe SSeamteit nnb Wiener ber ©emeinbe unb aíte
aitbern im ©olbe bevfelben flebenbeu íPerfonen ftnb bem 23íír=
germetflet mitevgearbnet.
(šr ernennt bie ©emeiubebeflmten unb 2>íener imb ííbt
uber fie bie íDtécipítuargeiDalt
§. 119. ©tne ber mefeittíí#en Síufgaben beé 3$ihger=
metflerS ifl bie £aiibhabung ber Sfíeiiiíicbfeítě*, ©efuubbettá*,
Strmen*, ©trápen*, ?$euer=, SOřarfť, @ittlicbEeité', SBnu-- unb
©efíitbe-ípoltsei, batiu bie Slufftcbt auf bie ©emarřuugeii unb
bie guvforge fúr bie ©icberbeit ber Sperfen unb beS SígentíjunteS.
§. 120. £ e r Síirgermetjiev ijl uerppcbtet bie ©trápen*
betteíeí bmranjuhalten unb bie nicbt &ur ©emeinbe gebifrigen
SBeítíer aug$uro cífen,
§, 121, @r ifl nerjjfitíhíet, bie jur ^anbtpabung ber
(bm in ben betben »oví)ergeí)enben ^aragranhen auferíegteit
Cbítegenheíteu fo mte íiberbíiupt jur (šrhaítung ber tímeren
9íitt)e unb ofíentticben ©icberheít erfarberíícbeu Sínftaííen red)t<
jeítig ju trefen unb nad) Sorfťhríft ber §§. 113 unb 114
fíír bie Síufbringung ber íjtesu eťroa nttbígett ®elbmittei
SM forgeu.
@r í)l fiir jebe Uiiterlaffung, bie ihm in biefer $e$ie=
hmtfl iur ítofl fádí, Deraiitroortlícb.
§. 122. 2)er @emeínbeDorfianb t)at ba& žKeíbt Ubertre*
tniifien ber in ©emdfhett ber §§. 119, 120 unb 121 getrof=
fenen SKafíregetn unb ajerfugmifleu mit ©eíbbu^en bis jum
SBetrage »on 10 ©ttíbeu ©oni?. Sftimje jit abnbett.
§, 123. £>ie ©elbbupeu fltefjeu in bie ®emeínbe=Saffe ein.
§. 124. 3m (jfltle ber Sfl£!lt|!93uufá'htgfeit fínb @e(b*
bv,$tň tn entfpvecbenbe Sírbeiíen gum 9iiiĎeti ber ©emeinbe
bié im 3)auer einer SSofbe umsuiwanbeín.
§. 125. Úbcr biefe ©etbbugen umg ein eta^es ílíroío-

II. gajjttel.
Sou bem nbevtajenm SBtrfmtggfteije.
§. 126. 2)ev Símimme
3Bivtttttg6fteí8 rcirb buv*
beu SSiiraentteifict: obtv be|ftit Steltoevtvetev auSjeSOt.
35ie ateatevung fatm bettfelbeti ganj obev t^eiticeife aucb
buvtí ooti iljv ĎefleHte Stmíte titvfeljeit laffen.
- §. 127. 35ev SáVflevmeífief i|í iiet))flt((itet, bie @efe&e
unb bie BefetB^ett Stnovbiiiiitjett bet ffle^itbett hub ju tn.tcbeit.
§. 128. 3^m bWíejt bie ©Itdc&ltUfj unb atfii^v bet
bívectett ©teuetn.
§. 129. 5evnet oWiegt Í6m bie SBItoMiiitg 6et bem
gonfttinlionS' unb SRea-ittiftiitgSjefífittfte.
§. 130. Smfcíít í)at bie SWiIítov6e(Htavtivuiigí» unb SS»tfjjfliiitSnngelegenljeiten ju befovgen.
§. 131. &• i(l oetpjitjtei, SBertvecbev, n)elf5e auf fvifcíiet
%fyat betveteu obev uoit ben Se^tivben uevfolgt roevben; fo voíe
®fititot.SIu8veif)er onjittjulten, unb unoei-jiiglícii nbjuliefetu.
§. 132. 3n zatlen, 100 ficb gegen Šemanb bev bvingettbe
Setbntít eiitež begnngenen Serttetjieití f)etan8fte(lt, jiat bev
Sgůvgetmeiflet unoeimetlt bie aitjetge on bie íernfene Be^ótbe
ju etftatten.
§• 133. Sbetifo [jat ev iitev alte SBotťommntffe ín bet
®cntetebe, toet(|e fňt bie ©toatígeioalt oom 3nteveffe (tub,
an bie SejicKíe^rte Sevio>t ju erfínttett.
§• 134. 3n«6efoitbete Jat bev 8ůtgennei|lef bie gtemten-SpoIljti in bem il)m ftiecíeil iibevtvagenen timfonge ju íjanbdabeit. Sieicdeit íiie tísní ju ©e&ote Iteljeitben žWíttel nir&t au8,
nut bie ©emeinbe oon bebentíictien au8roeíě= obev etmevlJlofen
Jvembett p befveien, fiat ev fie!) alt bie SSejivfíbetióv&e ju
roenben.
§. 135. Dev Siivgeviiteiflev ()at auf Sevlangen ben Semfiii&egliebevit ^einiaífdjeine uub ben gvetnben 2íwfeHtí)aít8'
unb SBeví)altun88(ettgniffe auSjufettiaett.

léta.

§. 136.

Wyswědčení o domowu plati toliko na ítyry

§. 137. Konečně přináleží mu dohlídka nad mírau a
wáhau.
§. 138. Wůbec má purkmistr wykonáwati wšecka
úřadní jednání, která zákonem tímto naň wložena jsau nebo
pozdějšími ustanoweními jemu swěřena budau, jakož i ve
škeré příkazy a nařízení od okresního úřadu strany weřejné služby jej došlé, úplně a spůsobem od zákona neb před
stavených úřadů předepsaným.
§. 139. Pozůstawíli se spůsob wykonáwání celkem
neb na díle obci, lut jest on ~wázán usneseními wýboru. W
případnostech newyhnutedlné potřeby platí wšak ustanowení
§. U 4 .
§. 140. We wšech důležitostech, které w okres čin
nosti purkmistra patří, mají se radní obecní dáti potřebova
ti dle jeho nařízení a pod jeho zodpowědností.
§. 141. Pakli purkmistr
jeho nejstarší obecní radnf.

Hlawa

nemůže, at zastává místo

§. 136. íDíe #eimatfcbeíne babeu hni auf 4 3flb>e
©iítigfeit.
§. 137. gublicb obliegt ihm bie 9lufftd)t auf SJtat) unb
©etuícbí.
§. 138. Uberhaupt baí bev Surgevmeífler 6u*e &mt8'
banblungen, rceldte íbm burd) bíefeS ©efeí ůbertrngen ftnb,
obev burd? fpateve SSeruvbnungeit jugeiciefen tuerben, fo mie
axit Don bev SejtrEÉSbeborbe iufommenben Befeijle unb 9lm>runungen beé offentíicben ÍDíeiijleS genau uub in ber íbm bureb
baě ©efeh ober bfe nea-gefefcte Seíjíivbe bejetefaneten 9Beife ju
§. 139. SiBirb bie 3lrt ber Slugfuhrutig ganj ober tyeíi*
tueife bev ©emeinbe ťiberíaffen, fo ifl-er in biefer aBestet)uug
au bie Sefcblůffe be6 ítnSfdjufeé gebunben. %x angerjl bringenben íyallen geltett jebod) bie Seilímmungen bes §. 114.
§. 140. 3n nHen ju bem SBívEunggEveife bes Siirger=
meiflers geborenbeit ©efehaften baben fteb bie ©emeinbevathe
DOH bemfeiben nad) fetnett Sínovbnuiigen unb unter feiuer 33er«
anrrcortlicbfett verroenben ju laffeH.
§. 141. 3si aJert)mberung beS SSíivgeriueifletg l)at ber
attefle ©emcíttberatb feine ©tede %u nertreten.

3i»ette0 ^ttubtftucf.

druhá.

a S o n í>er ž B c 3 i v f S G e m e ť n í > e .

O obci okresní.

I. 3H>f*nftt.

Oddělení I.
Zřízeni.
W ěem záleží.
§. 142. Weškeré, w jednom okresu ležící obce působí
obec okresní, a rozdělení okresní srownáwá se s nejniž
ším politickým rozdělením.

E o n fi i t u i f u n g.
Begriff.
§. 142. SDev Sníegviff f«ntnitli*et ta einem
liegenbet DttSgemeínben bilbet bie SejitfSgeinetnbe, unb bie
S8ejitf8'Smtf)eiIung fáUt mit bet uiitetften politifetien (Statuet

Wýhor okresní.
§. 143. Důležitosti okresní sprawují sewýborem ok*-esním, pod řízením přednosty.
Jeho sestawení.
§. 144. K sestawení wýboru okresního swolají se od
okresního hejtmana wýborowé weěkerých, k okresu patřících
místních obcí do hlawního místa okresu, a oni zwolí pak
ze sebe wýbor okresní.

§. l^tíS, ~A)\t ollWvelfcHn"eí £ft'jlUTO lOVlOCll UfUWUUCt
buto) ben SBejitESmiSfclnifs untev bet Seitmtg etneS Dbmamtee.
!Deffen Siíbung.
%, 144. 3nt SSilbung bes SSejitlSauSfttiuffcS voevbeu bie
3lu8fd)ii|fe fáintnttfifet m o™ Sejivte gevjótenben DvtSgemeúť
ben in 'bem .jjanptotte bes SSejMeS wm StjivtSíattptmanné
jufammeitbevufen, unb n>ar)ten aus ii)vev SStitte ben BejlttS-

§. 145. Okresní wýbor nesmí sestáwati z méně, nezlí
dwanácti ani z wíce, nežli třidceti členů.
§, 146. Okresní wýbor wolí se na tři léta a zastává
službu swau zdarma. Před projitím doby této at svolá
hejtman okresní znowu zřízené obecni wýbory k volení
nowého wýboru okresního.
§, 147. Wůbec powinen jest jeden každý, kdož ^
spoluauda wýboru okresního zwolen byl, wolbu přijm8111';
a platí .tuto toliko wýjimky w §. 64. uwedené. Rovněž
platí zde ustanowení §. 65.
§. 148. Okresní wýhor wolí prostau (absolutní) veěV
šinau hlasů ze sebe přednostu a přiměřený počet zapís°~
watelň.

§. 145. 35et 2sesívf8ait8fo)up tiat au8 nio)t roenígev als
jtoolf unb an6 nttdt metiv at* bveifjig SWltgliebetu iU be|M)en.
§. 146. 35ev SeittE8ou9fcbiip toivb auf bvei 3a|ve geloS^tt, unb feili Dieilft ijt unentgeítlitb. Sot Stbtauf biefet
3eit (jat bev Bejítfsljauítniaun bie neu eonftituifteu ©emeinbe.
SluSfcfiSffe jut SBaljt bes neuett ŽSejívíSauSfajuffeS eiusubetufen.
§. 147. 33ie SBa^l {um SejivtSanSfcluifniitgUtbe t|l in
bet SRegel Seber aniuuetjinen oevíflieWet, unb e8 getten tytx
nut bie im §. 64 augefiiljtteu SluSnaijinen. %tid)rt*U ^iet
bie Befttnimung bes § . 6 5 ,
•• ' - ^ j j '
m S. 148. Dev SJejirfSauSfetiuf) loóljlt auS feiil*- SWitte
ben Dímani! mit abfolutev @tt!mnemttebtíeít, uno^eine enť
fpteifienbe S(tisor>l oon Sojtiftfii^teen.
,
x

lung jufaromen.
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auSfdjiif).

I I . 2H>f*mtt.

Odděleni II.
O oboru činnosti wýboru okresního.
§. 149. Předmětem jednání a usnášení se wýboru
okresního jsau wěecky důležitosti, které se týkají prospěchu
celého okresu, nebo wíce k němu náležejících obcí místních
w mezech jejich přirozeného okresu působeni,
1. říařizowáni a dohledáni.
§. 150. Okresní wýbor voliti má z osadníků okres
ních důwěrníky, kteří se přiwolati mají | l e skaumání konskribních seznamenání (konskribních list) a ku komisí oAwodul (asentujfcí).

J

SSon děni SSitvfmigSfteife beS SejittSauífdiuffeS.
S. 149. ©egenjianb bev 58evv>anblung unb @t()[uf faffung
bes S8ejtv(8atiSfcíuffe8 tilben atte 3lngelegent,eiten, točitíe ťie
3nteveffeu bes gonjen S8ejivfe8 obev metivevet ju bemfeiben
geíovenbev DtiBgenieinben imtet&alt il)vež natúrlicten SBiť
lungSíteífeS betveffen.
1. Snotbiienb unb ubevi»ao5enb.
§. 150. Sev SejívfSau8fo5ufí l;at bie jíl bev !)Jvítfung
bet ©onffviftionsiípen unb bev affentituugScomniiffion 6eijujíe^enben SBettvauenatnanuev ouS ben 2Seiítf8>3nfafen p toi^ten.

i

'

§. 151. Přednosta wýboru okresního sděluje uzawřeiií
jeho úřadu okresnímu, aby on- wydal přiměřená nařízení
k obcím místním.
§. 152. Odwoláni z nařízeni wýboru okresního jde
prostředkem úřadu okresního k zastupitelstwu krajskému;
potwrdíli ono dotknutého nařízení, nemá místa další odwoláwání se.
2, Posuzowání.
§. 153. Wýbor okresní powinen jest. když toho úřad
okresní požádá, podáwati náwrhy a dobrá zdání swá po
zralém se nrádění, a když toho zapotřebí, po wyslyšenf
wýboru obcí místních.

bie Sevnf , , ' S X ^ S m ^ T f ^ ^ Ů l í
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2. Segutnojteub.
veiflícfcev Sevatíuug unb S e

S í t í m
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Ustanowení strany okresních sjezdů.
Beflimnmiigen íibev bie SejivíSoevfflmmíuugeu
§. 154. Doinníwáli se přednosta, žehy některé uzavření
wýboru okresního tomuto zákonu obecnímu nebo některému
jinému zákonu na odpor bylo, luf powinen jest, jednání zastawiti a je_ bez odkladu na okresního hejtmana wznésti; to
samé práwo přísluší stejnau měrau také hejtmanu okresnímu,
který w obau případnostech jednání krajskému přednostovi
(presideníowij má předložiti.
§. 155. Okresní hejtman powoláwá nejméně dwakráte
do roka wýbor okresní k řádnému sezení, a sice ponejprw na začátku jara, podruhé na začátku podzimku. W důle
žitých a nutných př/padnostech, nebo když alespoň třetina
spoluaudů o fo žádá, nebo když se to hejtmanu okresnímu I
od krajského přednosty nařídí; má onen swolati wýbor
íbe«( er^ l £ f l ( i eber barum eínfd,reířeu/ob f
,„ á j
"
okresní k mimořádným sezením.
n t m
TJuLmňnmribem
™faLm
mirb, bat
bet
£
mn
§. 156. Okresní hejtman at jest přítomen při seze
ních; w hlasowání nemá wšak žádného podílu.
iinwbnei n i m S ř ř ®ř*,rřB*«M»íma«n haf ben @ij,nnaen bei§. 157. Aby wýhor okresní něco uzawříti mohl, za Hmm
, mmmt ober an ber ?tí.flímmuug temen
tW.
potřebí jest, aby ďwě třetiny jeho spoluaudů přítomny byly; si, w L I l Pm 8 e WlqÍ/í6Í8|eií be& ©eživfSni.gfdjiifleo ift
k platnosti pak uzawření jeho požaduje se prosté (abso
lutní) wětšmy hlasů.
'
SebvTei(®fortU'eilier * » ! *
*
« ^ V w »
§. 158. Sezení jsau webejná, kromě případnosfí, w
§. 101. uwedených. Protokoly o jednáních mají se od ber m. §. 101 6eft.nra.fei, » .
JDÍe ^ to folie
bT"e
přednosty a zapisowotele podepsati a pak uložiti.
Serbanblimgeu finb mn ben. ©bmanne unb bem ©cbriftfubíev
ju uníersetdjneu unb aiifeiibeivahren.
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WUdS ZXZ.

Hlawa třetí.
O obci krajské.
Odděleni

® o n ífer

prwiií.

Zřízení.

Mtti96tmttntn
'• 3ltf*nftř.

(£

" ft i t u i v n n g.
»egviff.
$. 151). Dev 3nbegviff fítniuíBtíet íin KveUgebíefe l&,
genbeu 9ejitv6geineinben bilbet bie SteíSgemeínbe.
Sveííoertvetnug.

W čem záleží.
§. 159, Weškeré okresní obce, které leží w jednom
kraji, působí obec'krajsknu.
^^^^^^^^^^^^^_
Zastupitelstwo krajské.
§. 160. Důležitosti krajské sprawují se krajským znstup'ítelstwem, kteréž jj|(lí přednosta.
§. Í 6 1 . Zastupitelstwo krajské nemá záležeti z mé
ně nežli 24, aniž z wíce, nežli 60 audů.
Sestawení jeho.
Seven Sifbuug.
§. 162. Zastupitelstwo krajské zřidí se tím spftsobem,
že wýbor každého, w kraji ležícího okresu zwolí ze sebe
do něho nejméně jednoho poslance.
§. 163. Poslancowé krajští wolí se na tři léta, a zastáwají úřad<swůj zdarma. Wláda wypisuje pokaždé nowé
wolení.
fr&veibt lebesuml bie neuč SBnfcl au«
^srama
§. 164. Wídíli se wládě rozpustiti z příčin důležitých
• J . J 6 4 ; . S B e " " ? i e ^Sievnng au« loicbtígen (Brflnbni
krajské zastupitelstwo, musí ona wypsatí nowé wolení w
bie «vei8»ettvetung au jiilofei, fíiibet, nmf, ffe i n u e v S oie
čtyřech nedělích na to.
SBorSen etne nene SBobl ausfcbteíben.
""'")«"> mn
§. 165. Zastupjtejstwo. krajské wotí ze sebe předno
§•165. Die «veí6i>evtvehmg loaiiU aus ilivev ffltitíe '
stu, jeho zástupce a přiměřený počet zapisowatelů.

Odděleni druhé.
0 o k r e s u Činnosti krajského

II.

zastupitelstwa.

Slfcfebnití.

Son bem SBittungSfceife bet SveiSeettretiing.

1. Nařizowání.

1. Sínovbmingen,

§. 166. Předmětem jednání a uzawiriíní zastupitelstwa
krajského jsau wšecky důležitosti, které se týkají celého
kraje, nebo wíce okresů, a ktevé jemu znstaweny jsau podlé
zřízení místních a okresních.
§. 167. Zastupitelstwo kvajské jest dvuhau instancí
we wšech odwoláních se proti uzawřenlm wýboru obcí
místních a okresních, ktevií se newztahují na ' přeneseny
okres Činnosti.
§. 168. Zastupitelstwu krajskému práwo přísluší, přeswědčowati se wyslanými komisími, jestli se základní jmění
místních obcí w kraji neztencuje a w dobrém stowu udržuje.

$. 166. ©egeuftanb bet Sevljanbliiiig unb Sdjlufjfaffung
bev ířreisuertvetting ftnb jene ?tngelegenbeiteit, melrtje ben
donjen JfteiS obev mebvete 8ejivfe betteffen, obev ibv tam6'ge betiDttS" unbSejitfSgemeinbe.Cevfaffung mívbebalten ftnb.
§. 167. 3Me SteiSuetttetuitg ift jtecite 3ttftanj tu adeti
Seviifirngen gcgen ettieu ftcb íticbt auf ben ůbetttageneii SBitEnngSEveíS bejtefienbeu Sefdilufj ber StiiSfcbiiffe bet DttS- unb
Sesivísgetnetnben.
§. 168. Ute SívetSeettveluug bat bas 'Jteebt, flrt) butcb
StitSfenbttng non Sommtffioneit iti iíbetjeugen, boft baS étamut<
nermogeu bet DrtSgememben bei freifeS ítitgefct/tnáTevt unb
ín gittein @tanbe evhnlten mevbe.
§. 169. Set ©tfttvung oon SSefchlitffeu bev DvtSgemeinbe
butcb, ben ^Síírgetineiftev roegen gefár}rbeten ©emetitbe.'3ittet»
efw (§• HO) dat bie Stvei8»evtvetnng iu eittfc&eiben.
§. 170. IDet Obntonn bet SveiSoettvetnng tbeiít bie
SSefcblilffc bev lekteven bem Sřveíspviifibenten jut (štlnpitg
bev entfsteebenben Slnorbnungen nit bie BcjitH' obev DttSgemeinbe<8tasfebitffe mit.

§. 169. Zaslawíli purkmistr uzawření obce místní proto,
žehy tudy obecnímu dobrému nebezpeCenstwí nastáwalo (§•
110.), tu má rozhodnaiifi w této případnosti zastupitelstwo
krajské,
§• 170. Přednosta zastupitelstwa krajského sdélujc uza
wření jeho krajskému presidentowi, ahy on wydal přiměře
ná nařízeni na wýbory obcí místních a okresních.
2, Náwrhy.

2. Sfnttňge.

§.- 171. Zastupitelstwu krajskému práwo přísluší, k
prospěchu kraje podáwati náwrhy presidentu krajskému.

%. 171 I)ei Sttetoetttetiiug ftebt ju im Snteveffe bes
SteiffS Šitttdge au ben StetSptňfibenten ju ftellen.

3. Dobrá zdání.

3. ®utadjten.

§. 172. Zastupitelstwo krajské má podáwati, jsauc o
to požádáno, dobrá zdání swá krajskému presidentowi nebov
místodržícímu zemskému.

$. 172. We SrelSoetttetiing bat bem Íhei8ptti|ibenten
obev btiu Stattbaltev auf SSevlangen ©iitachten ju erjtatten.

4. Ustanowení o sjezdech krajských.

Sefttmmuitgen íibet bie StreiSoetfamttllmtgett.

§. 173. Zaslupitelstwo krajské shromážduje se kaž
doročně dwakráte k řádnému sjezdu, kterýž prawidelně nemá
trwati déle čtrnácte dní; den shromáždění usíanowí se od.
místodržíciho.
ÍC
§• 174. Mimořádné sjezdy mohau předse jiti toliko *

§. 173. ÍJie tetSnetftttung »etfammelt ficb jďt)vllcb
jineimal jit einet otbetitlleben Setfammliutg, betett vegelntáfjige
£5miev MÍevjebn £nge nicbt .JU iibevfcbveiten I)at; ber ^ag beé"
^"fnm^l^tte&<l^x^PMl.^tí'tttaM^lJ.?íii}}^...
ííbev bejottbete eiubernfmtg biitth ben Statttjalter fiattffitben.
§. 175. 35te 9)egievung mivb bet ben Setfammlmtgen
bev aveiSucrtvetuitg bitrd) ben SveiSbváfibeiiteti, ober ben oon
tbm befteUten ©ommiffctr oettteteti.
§. 178. ^inltebtlicb bet Dffentlicbfeit, Sefcbluffábigteit,
8eftí)liif!faffnng unb sptotololtsfiihrung gelten bie in bet SeJitfíoetfaffittig eiiH)a[tenen Seftvmmungen (§§. 157 nnb 158).
§. 177. Dev Dbmattti bev SvetSeertretiiug ift oetpftttbtet,
in ben gátTen bes §. 154 beven SSefdjlitfj ju ŠlUten, unb bie
Seebanblmtg unoerjitglifil au beu fteiSpváfibenten ju lellen,
betu nud) feinerfeifs b«« ®iftitiing8rerjit jiiftebt, nnb ber in
betben SňUen bie SSetbanblung mit fetnen Semettungen btm
Stottfiolter norjutegen fjot.

zwlášlnímu

swolání. od místodržícího zemského

wyátón"

§. 175. Při sjezdech zaslupitelstwa krajského zastu
puje wládu krajský president, neb ustanowený od něho komisař.

§. 176. Strany weřejnosti, spisobilosti k usnášení se,
uzawíráni a wedeni protokolu platí ustanowení, w okresním
zřízení obsažená. (§§. 1B7. a 158.)
§. 177. Přednosta zastupitelstwa krajského powinen
jest, w případnostech, w §. 154. obsažených, jeho usneseni
zastawiti a jednání bez odkladu na presidenta krajského
wznésti, kterému také z jeho strany práwo přísluší, usnesení
zastawiti, a ktevý w obau případnostech jednání se swyím
připomenutími předložiti má místodržícímu.

Schwarzenberg. Stadion. Krauss, Bach- <Sd)n)ar5cní»crfl. StaMon % Sttauft. žBacíi.
(Sorbon. Sract. £ljttrafetl>. mdmtx.
Cordon. Bruck. Thinnfeld. Kulmer.
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