
 

PŘÍPRAVY NA VOLBY V KRALUPECH V ROCE 1904 
 
Přepis dopisu okresního hejtmana hostinskému v Mikovicích, v jehož výčepu se volby 
konaly. 
  
C. k. okresní hejtmanství ve Slaném, dne 30. června 1904 

Jeho Blahorodí panu Jos. Točínovi  – majiteli hostince – Mikovicích  

Za příčinou výnosem Jeho Excelence pana c.k. místodržitele ze dne 2. června 1904 č. 9185 
vypsané doplňovací volby zemského poslance za volební okres obcí venkovských v soudních 
okresích Slaný, Velvary a Libochovice ustanovuji Vaše Blahorodí v základě § 8 zák. ze dne 20. 
srpna 1901, č. 63 z.z., zeměpanským komisařem volebním pro volbu poslance voličské třídy 
obcí venkovských, která v místě volebním Mikovice konaná bude a žádám Vaše Blahorodí, 
abyste se při volbě jako zeměpanský komisař volební účastnil, k tomu přihlížel, aby při volbě 
zachován byl pokoj a pořádek, aby předpisů řádu volení se šetřilo, a nedopustil, aby volební 
komise z mezí své působnosti vystupovala.  

Volba konati se bude v nadřečeném místě volebním v místnosti obecního úřadu dne 11. 7. 
1904. Volba počne v 8. hodině ranní a lístky hlasovací přijímati se budou do 9. hodiny 
dopolední. 

Zákonná ustanovení o tom, jak se volba koná, obsažena jsou ve připojeném výtahu z řádu 
volení do sněmu a podávají dále o tom vysvětlení i přiložené tiskopisy pro volební protokol, 
listu hlasovací a listu obapolnou, jež vésti se mají (kterýchžto tiskopisů při volbě má se 
použiti), jakož i přiložená instrukce pro volební komisaře. Vaše Blahorodí račtež se 
s obsahem těchto dokladů včas obeznámiti a poukazy a pokyny tam obsaženými při 
provádění voleb ve všech bodech co nejdůkladněji se říditi, popřípadě k tomu působiti, aby 
tyto poukazy a pokyny byly zachovávány. K tomu účelu, kdyby další podělení voličů jinými 
lístky hlasovacími na místo těch, které se ztratily, nebo nepotřebnými se staly (2. ods. § 6. 
zák. ze dne 20. 8. 1901, č. 63 z.z.) nutným bylo, zasílají se Vašemu Blahorodí lístky hlasovací 
opatřené úřední pečetí; lístky tyto buďtež řádně uschovány a pokud by snad upotřebeny 
nebyly, po volbě (avšak odděleně od spisů volebních) sem vráceny. 

Spisy volební řádně uzavřené a nadpisem, co uvnitř jest obsaženo, opatřené, račtež Vaše 
Blahorodí c.k. okresnímu hejtmanství v Slaném bezprostředně po skončené volbě rychlou, 
ale úplně spolehlivou cestou, buď nejblíže odjíždějící poštou doporučeně neb zvláštním 
spolehlivým poslem zaslati, tak aby volební spisy nejpozději v ranních hodinách dne 12. 7. 
1904 zdejšího úřadu došly a hlavní skrutinium týž den v Zlonicích o 2. hodině odpolední 
předsevzato býti mohlo. Dotyčná zásilka spisů volebních budiž opatřena připojenou adresou 
a závěrnou známkou nesoucí na sobě otisk zdejší úřední pečeti. Konečně poznamenávám, že 
úřad zeměpanského volebního komisaře jest úřadem čestným, jejž každý povinen jest 
přijmouti a že jsem ochoten, dáti Vašemu Blahorodí případná vyžádaná vysvětlení.  



K cíli k uvarování se pochybnostem v jednotlivých případech volby sděluje se s Vaším 
Blahorodím následující:  

1) Vzhledem k tomu, že § 8. zák. ze dne 20. 8. 1901 č. 63 z.z. neobsahuje žádné určité 
ustanovení o tom, zda-li a jakým spůsobem předseda volební komise pro volbu 
v jednotlivých volebních místech ve skupině venkovských obcí ustanoven býti má, upozorňuji 
Vaše Blahorodí, že ustanovením §38. zem. voleb. řádu a § 21. zák. ze dne 9. 1. 1873 č. 1 z.z. 
platí též pro volby v volební třídě obcí venkovských a že tudíž předseda volební komise 
v jednotlivých volebních místech volen býti má členy volební komise z jich středu relativní 
většinou hlasů; 

2) Vzhledem ku jasnému znění §§ 13 a 15 zemsk. vol. řádu, pokud se týče zák. ze dne 20. 5. 
1886, č. 52 z.z. a ze dne 20. 8. 1901 č. 63 z.z. není žádné pochyby o tom, že ženské osoby 
nejsou vyloučeny z aktivního práva volebního do sněmu. Zákonem nezodpověděnou otázku, 
jakým spůsobem k volbě oprávněné ženské osoby vykonávati mají právo volební ve volební 
skupině venkovských obcí a měst, jakož i průmyslových míst, zodpověděl zemský sněm 
v zasedání ze dne 19. 5. 1899 v tom smyslu, že osoby ženské nemají voliti plnomocníky, 
nýbrž osobně;  

3) Pokud se týče volebního práva osob právnických, neplnoletých a spolumajitelů daní 
povinných realit v třídě venkovských obcí sděluje se následující: dle názoru c.k. 
místodržitelství mají v posledním odstavci § 1 č. 3. řádu volení v obci zmíněné právnické 
osoby, dále neplnoletí a spolumajitelé daní povinných realit právo voliti poslance na zemský 
sněm, mají-li jako údové obce právo volební v obci a obnáší-li jimi placená přímá daň 
nejméně 8 K. K tomu poukazuje ustanovení §§ 13 a 15 zemského volebního řádu, pokud se 
týče zák. ze dne 20. 5. 1886 č. 52 z.z. a § 3. zák. ze dne 20. 8. 1901 č. 64 z.z. dle nichž 
seznamy voličů oprávněných k volbě obecního zastupitelstva mají tvořiti základ pro zřízení 
seznamů voličů pro volbu poslanců na sněm zemský, jakož i okolnosť, že zákon neobsahuje 
jiné ustanovení názoru tomu odporující.  

O tom, jakým spůsobem mají osoby ty právo volební vykonávati (zda-li osobně nebo 
plnomocníkem) přísluší rozhodovati v každém volebním případě volební komisi samé.  

4) Legitimační lístky buďtež voličům při odevzdání hlasů odebrány a volebnímu spisu 
přiloženy. 

5) Kdyby dle konečného výsledku volby v hlavním volebním místě zjištěného se objevilo býti 
nutným, provésti volbu druhou neb užší, což v čas oznámeno bude, račiž podržeti Vaše 
Blahorodí funkci volebního komisaře i při volbě této, aniž by nového dekretu ustanovujícího 
bylo třeba i žádám Vaše blahorodí, byste vynaložil vše, by volba ta v určený čas provedena 
byla. 

Maje zření ku důležitosti funkce Vašeho Blahorodí a významu celého řízení volebního 
očekávám od Vašeho Blahorodí, že volbě plnou Svou pozornosť věnovati budete a 



nejpřesnějším plněním předpisů a nestranným, přísně zákonitým postupem při volbě samé 
každé závadě předejdete.  

Odeslání telegrafické zprávy o výsledku volby v volebním místě Vašemu Blahorodí 
přiděleném se tentokráte nevyžaduje. 

Konečně se Vaše Blahorodí žádá za vrácení přiloženého výtahu z řádu volení do sněmu, jakož 
i přiložené instrukce pro volební komisaře.  

C. k. okresní hejtman, 2. 7. 1904 


