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Vr. r. Fr. Chmelík, 
okr. hejtman 

 

Budova okresní politické správy 

Okresní samospráva na Přerovsku 
 

Okresní samospráva podle dnešního 
zákonodárství znamená sloučení státní a 
samosprávné vnitřní správy a sleduje úkoly 
hospodářské, sociální, kulturní a národní. Jsou to 
úkoly v dnešní hospodářské době nesnadné a 
složité. Zákonodárce, chtěje zdolati tento úkol, 
povolal do okresní samosprávy jednak osoby vyšlé z 
voleb, tedy důvěrníky občanstva, jednak odborníky 
jmenované vládou, a konečně první státní úředníky. 

Okresy byly vytvořeny jako právnické osoby, 
které mohou samostatně práv nabývati i 
samostatně se zavazovati. Pravomoc okresního 
zastupitelstva pro okres odpovídá přibližně 
pravomoci obecního zastupitelstva pro obec; okresní 
výbor má pravomoc podobnou jako obecní rada. 
Usnáší se tedy okresní zastupitelstvo o věcech 
přesahujících běžnou správu jmění okresního; 
okresní výbor provádí usnesení okresního 
zastupitelstva a obstarává běžné hospodaření 
okresu. Okresnímu zastupitelstvu vyhrazeno jest 
však usnášeti se o všech vnitřních záležitostech 
okresu, které se dotýkají společného prospěchu 
okresu a jeho obyvatelů, pokud nejsou vyhrazeny 
zemskému zastupitelstvu, což znamená, že okresní 
zastupitelstvo mimo o hospodářské věci může 
pečovati o všechny nepolitické zájmy okresu, hlavně 
o zájmy humánní, vzdělávací, sociálně zdravotní a jiné. Mimo to okresní zastupitelstvo má o takových 
věcech právo poradní a iniciativní, okresní výbor pak má dohlédací moc nad obcemi a rozhoduje i pořadem 

právním o stížnostech 
proti obecním a 
školním rozpočtům. 
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Jos. Fimbinger, Přerov 

 

Jos. Hájek, Přerov 

 

Ant. Krejsa, Popůvky 

Zákon tedy otvírá okresním zastupitelským sborům 
široké pole působnosti, jenže tato nemohla se dosud plně 
rozvinouti z různých důvodů. Předně nedostává se na splnění 
tolika úkolů peněz. Zákon číslo 77/1927 Sb. z. a n. omezil 
výši přirážek, které okresy mohou vybírati, na nižší míru, nežli 
měly bývalé silniční výbory, hospodářská krise snižuje ještě k 
tomu daňovou základnu; okresy převzaly namnoze značné 
dluhy od bývalých silničních okresů a při tom požadavky 
různých činitelů vůči okresu se ještě zvyšovaly. 

Tak na příklad rozvojem automobilismu vzrostly 
nároky na úpravu silnic, takže udržování silnic vyžaduje nyní 
stále většího nákladu. Mluvilo-li se někde o zklamání nadějí, 
které byly kladeny do zřízení okresů, bylo hlavní příčinou 
toho, že okresy nemohly pro nedostatek peněžních prostředků - 
jimi nezaviněných - uspokojiti požadavky, jejichž splnění 
spadá do oboru jejich působnosti. Ve skutečnosti žádné 
zklamání nemohlo nastati, naopak organisace okresů vžívá se 
rychle, čehož důkazem jest, že okresní zastupitelské sbory 

pracují nerušené a s chutí na úkolech jim svěřených. 

Zvláště výkon dohlédací moci nad obcemi jest poplatnictvem oceňován. Obecní hospodaření jak do 
rozpočtu tak v jednotlivostech podléhá přezkoumání a 
schválení okresního výboru, okresní výbor provádí také často 
a soustavně revisi obecního hospodaření, což oboje zvyšuje 
důvěru poplatníků, že s jejich penězi, zaplacenými na obecní 
účely, hospodaří se řádně a účelně. 

Také jest potěšitelné, jak se u členů okresního výboru 
vyvíjí právní cit a bystří právní úsudek při rozhodování 
okresního výboru pořadem veřejného práva. Jakmile si 
členové výboru zjednají jasno o skutkové podstatě 
projednávaného případu, dovedou v sobě zapříti osobní nebo 
stranický zájem a hlasují pro rozhodnutí podle zákona. 

Politický okres přerovský skládá se ze dvou soudních 
okresů: 
přerovského a 
kojetínského. 

Má 
rozlohu 450 km2, obsahuje 84 obcí, mezi nimi tři města a čítá 
84.413 obyvatel, z čehož je 82.710 osob národnosti 
československé. 

Při první volbě do okresního zastupitelstva, vykonané 
na základě zákona o nové organisaci politické správy na 
podzim 1928 bylo zvoleno na šest let 20 členů a to: Za čs. 
republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu: 
Vrána Antonín, rolník ve Stříbrnicích, Zavadil František, 
rolník v Tučíně, Žalud Josef, řídící učitel v Křenovicích, 
Ludva František, rolník v Říkovicích, Dostál Jaroslav, rolník 
v Čelčicích. Za čs. stranu lidovou: Složil Josef, kaplan v 
Přerově, Krejsa Antonín, rolník v Popůvkách, Dostál Kašpar, 
žel. zaměstnanec v Přerově, Holub Jan, zemědělec v Němčících 
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Jan Moulík, Přerov 

 

Fr. Ludva, Říkovice 

 

Vojt. Skopal, Přerov 

n. H., Běhal František, rolník v Horní Moštěnici. Za čs. soc. 
demokratickou stranu dělnickou: Skopal Vojtěch, žel. 
zřízenec v. v. v Přerově, Vystavěl Karel, malorolník v 
Němčících n. H., Zaorálek Alois, zedník v Radslavicích, 
Hájek Josef, žel. zřízenec v Přerově. Za čs. stranu nár. 
socialistickou: Jan Moulík, ředitel okr. nem. poj. v Přerově, 
Vilém Trylč, učitel v Kojetíně. Za stranu nár. 
demokratickou: Dr. Karel Bořecký, ředitel gymnasia v 
Přerově. Za čs. živnostensko-obchod. stranu 
středostavovskou: Josef Fimbinger, pekař v Přerově. Za 
komunistickou stranu čs.: Janda Josef, strojvůdce v. v. v 
Přerově, Macháček František, stolař v Kojetíně. 

Vládou jmenováno bylo 10 členů a to: Košťál 
Antonín, vrch. žel. insp. v Přerově, Levý Bohuslav, poštovní 
ředitel v Přerově, Lysý Josef, učitel v Přerově, Oulehla Josef, 
klempíř v Kojetíně, Netopil Štěpán, rolník v Citově, Pavlík 
František, krejčí v Kojetíně, Skřeček Václav, podnikatel 
staveb v Přerově, Vrána Fr., rolník v Němčících n. H., 

Vaculík Jan, rolník v Lobodicích, MUDr. Vysloužil 
František, st. obvodní lékař v Přerově. Z těchto připojili se 
členové Netopil Štěpán, Vaculík Fr. a Vrána Fr. ke straně 
republikánské, Pavlík Fr., Skřeček V. a MUDr. Vysloužil Fr. 
k čs. straně lidové, Levý B. ke straně čsl. nár. soc, Košťál 
Antonín a Lysý Josef k čs. straně soc. demokratické a Oulehla 
Josef ke straně živnostensko-obchod.-středostavovské. 

Členy okresního výboru byli zvoleni: Vrána Amt., 
Zavadil Frant., Složil Jos., Krejsa Ant., Skopal Vojt., Hájek 
Josef, Moulík Jan a Fimbinger Josef. 

Náhradníky: Žalud Josef, Brázda Josef, Běhal 
František, Pavlík Frant., Zaorálek AI., Vystavěl Karel, Trylč 
V. a Oulehla Josef. Brzy po svém zvolení vzdal se členství v 
okresním zastupitelstvu Dr. Karel Bořecký a na místo něho 
byl do okresního 
zastupitelstva 
povolán Václav 
Hrubý. Během 
času zemřel člen 
okresního 

výboru František Zavadil a na místo něho povolán byl do 
okresního zastupitelstva Josef Brázda, rolník v Lověšicích, a 
do okresního výboru zvolen byl Ludva František, rolník v 
Říkovicích. Dále vzdal se členství v okresním zastupitelstvu 
Jos. Janda a místo něho byla povolána paní Justina Psotková 
v Přerově. 

Do okresní finanční komise byli zvoleni členy: Žalud 
Josef, Pavlík František, Skopal Vojtěch a jejich náhradníky: 
Ludva František, Dostál Kašpar a Košťál Antonín. Do 
okresní finanční komise byli jmenováni členy: JUDr. Kasal 
Jan, advokát v Přerově, Obšil František, vrchní finanční rada 
v Přerově a Drbal Fr., odborný učitel v Přerově. Náhradníky 
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P. Jos. Složil, Přerov 

jejich byli jmenováni: Zapletal Karel, rolník v Tištíně, Potěšil Fr., agronom v Kanovsku a Šverdík O., odb. 
učitel v Přerově. Obšil Frant. vzdal se členství a na místo něho jmenován byl vrchní finanční rada Josef 
Holý. 

Mimo to utvořena byla jen, komise pro správu okresního kamenolomu sdružených okresů Přerov a 
Kroměříž ve Veselíčku n. B., která sestává ze 6 členů za střídavého předsednictví okresního hejtmana 
přerovského a kroměřížského. Lom tento slouží k výrobě kamene a štěrku pro potřebu okresních silnic obou 
okresů a pomáhá regulovati ceny udržovacího materiálu pro okresní silnice. 

Předsedou okresního zastupitelstva a okresního výboru jest okresní hejtman, jímž jest t. č. vrchní 
rada pol. správy František Chmelík. 

Okres jest povinen v první řadě plniti to, co jest mu zákonem přikázáno, v druhé řadě teprve může 
uspokojovati nebo podporovati potřeby humánní, vzdělávací, sociálně-zdravotní a jiné. 

Jednou z hlavních povinností okresu jest stavba a udržování okresních silnic. Okres přerovský 
udržuje síť okresních silnic 325 km dlouhou a vykazuje v 
silničním hospodářství za dobu své působnosti od prosince 
1928 do konce roku 1932 úctyhodnou činnost. 

V té době byly provedeny: 

Stavby deseti nových okresních silnic v délce 9822 m 
nákladem 2,400.000.- Kč. 

Rekonstrukce stávajících 8 silnic v délce 7191 m 
nákladem 2 miliony 900.000.- Kč. 

Stavby pěti železobetonových mostů nákladem 
1,500.000.- Kč. 

Stavby dvou silničních podjezdů společně s 
ředitelstvím stát. drah v Olomouci nákladem 4,200.000 Kč. 

V nákladu na tyto stavby o celkovém náklade 
11,000.000.- Kč zahrnuty jsou též náklady na dlažby 
okresních silnic v délce téměř 6 km. 

Udržování okresních silnic pro stoupající dopravu 
motorových vozidel jest stále nákladnější a silnice nejvíce 
frekventované není možno již udržeti v dobrém stavu 
obyčejným válcováním a nutno prováděti na nich pevné, trvanlivé a bezprašné vozovky (v našem okresu 
nejlépe dlážděné), aby nebyla ohrožována bezpečnost dopravy a zdraví obyvatelstva. 

V první řadě jsou to dálkové silnice, mající mimořádný význam pro širší kraj i celý stát, na jejichž 
zlepšení přispívá státní silniční fond a které jsou určeny ku převzetí do státní správy. Jakmile se toto 
převzetí uskuteční, značně se okresu finančně ulehčí. V okresu přerovském jsou dálkovými silnicemi okresní 
silnice Přerov-Prostějov, Přerov-Olomouc, Přerov-Bystřice p. H. a Vyškov-Kroměříž v celkové délce 41 km, 
jichž zlepšení vyžádá si nákladu asi 25,000.000.- Kč. 

Z tohoto programu provedeno bylo již zlepšení dálkových silnic ve dvou úsecích o délce 3 1/2 km a 
stavby dvou silničních podjezdů, na což přispěl státní silniční fond obnosem 3,000.000.- Kč. 

V nejbližší době projektuje okres vypřímení a vydláždění dálkové silnice Přerov-Prostějov v úseku od 
Předmostí do Rokytnice v délce 3500 m nákladem 2,000.000 Kč a dálkové silnice Vyškov- Kroměříž od 
Vrchoslavic přes Křenovice po hranice okresu kroměřížského v délce 6700 m nákladem 4,200.000 Kč, ovšem 
za předpokladu, že na tyto úpravy poskytnuty budou příspěvky ze státního silničního fondu a zemská 
podpora. 
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Ant. Vrána, Stříbrnice 

Kromě toho bude okres nahrazovati staré dřevěné mosty, vyžadující velkých udržovacích nákladů, 
pevnými konstrukcemi a v roce 1933 přikročí již ke stavbě železobetonového mostu přes řeku Hanou u 
Popůvek. 

Dovolí-li finanční prostředky okresu a obcí, budou upravovány mimo dálkové silnice i ostatní silně 
frekventované okresní silnice, a to hlavně vydlážděním v průjezdech obcí a v blízkosti cukrovarů a jiných 

průmyslových závodů. 

Nad okresními silnicemi dohlížejí mimo odborný 
personál též všichni členové okresního výboru, jimž přiděleny 
jsou určité úseky silniční. 

Celkové jmění okresu přerovského podle stavu ke dni 
31. prosince 1931 obnášelo 1,313.690.- Kč. 

Jmění svěřené: Okresní pensijní fond 400.000.- Kč. 
Stromořadí při okresních silnicích 20.000.- Kč. 

Dluhy okresu přerovského činily k 31. prosinci 1931 
5,853.690.- Kč. 

Na správní rok 1933 byl schválen okresním 
zastupitelstvem přerovským rozpočet okresu přerovského, 
který vykazuje celkovou potřebu 4,630.165.- Kč, celkovou 
úhradu 191.738.- Kč, schodek 4,438.427.- Kč. 

Na úhradu tohoto schodku usneslo se okresní 
zastupitelstvo vybírati v r. 1933 různé okresní přirážky; 
nekrytá část schodku má býti uhrazena zemským příspěvkem. 

Mimořádné hospodaření vykazuje celkovou potřebu 3,105.000.- Kč, celkovou úhradu 1,805.500.- Kč, 
schodek 1,299.500.- Kč, který se uhradí dlouholetou výpůjčkou. 

Jak je zřejmo z číslic rozpočtových, jest hospodářská činnost okresu vel mi význačná a vyžaduje 
pozorné a obezřelé správy a úzké přátelské součinnosti všech zodpovědných činitelů. 

Naše obyvatelstvo bylo následkem staletého útisku naší samosprávy vídeňskou centralisovanou 
vládou zvyklé viděti ve státní správě svého největšího nepřítele, ale počíná již prohlédati a rozlišovati stav 
dřívější a nynější a blahodárné důsledky toho se již dostavují. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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