
Sněm království Českého 1883 – 1889 

Z jednání 12. schůze, středa 3. října 1888  

 

Další předmět denního pořádku jest článek 8: Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o 
žádosti obce Chroustkova (okres Kutná Hora) za rozloučení ve dvě obce; netišt., č. sn. 174. 

Die zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über das 
Gesuch der Gemeinde Chroustkov (Bezirk Kuttenberg) um Trennung in zwei Gemeinden; ungedruckt, Ldtg. 
Z. 174. 

Referentem jest pan posl. dr. Žalud. Dávám jemu slovo. Posl. Žaluď (čte):  

Slavný sněme: Obecni zastupitelstvo v Chroustkově usneslo se dne 22. a 26. března 1887 na tom, aby 
obec tato rozdělena byla ve dvě obce a to: 

1. Chroustkov, 2. Zdeslavice s Oujezdem, 

Za důvod bylo uvedeno, ţe za nynějšího spojení obecního, způsobuje vydávání domovských a dobytčích 
listů starostovi velké nesnáze. " 

Jiţ v obecním výboru bylo proti tomuto rozloučení protestováno zástupcem velkostatku, který platí v 
Zdeslavicích 87 1/2 perct. a v Chroustkove 14 perct. všech přímých daní, při čemţ zvláště k tomu bylo 
poukázáno, ţe jsou Zdeslavice i Chroustkov příliš malé, neţ aby státi se mohly samostatnými obcemi. 

Čítáť Chroustkov jen 20 domů se 166 obyvateli a platí 396 zl. 84 kr. daní; 

Zdeslavice s Oujezdem čítají 26 domů se 156 obyvateli a platí 1168 zl. 57 kr. daní (z toho 985 zl. 59 kr. 
velkostatek). 

Vzdálenosť mezi Chroustkovem a Zdeslavicemi nepřevyšuje 1 km. 

Okresní zastupitelstvo v Hoře Kutné neodporučilo ţádost tuto dle svého usnesení ze dne 30. června 1887 k 
příznivému vyřízení, majíc na zřeteli nepatrnou vzdálenost a skrovné poměry obou osad. 

C. k. okresní hejtmanství na Kutné Hoře vyslovilo se ve zprávě ze dne 15. listopadu 1887 č. 17413. rovněţ 
proti ţádanému rozloučení, neshledávajíc ţádných podstatných důvodů tohoto rozloučení. 

C. k. místodrţitelství oznámilo přípisem ze dne 8. ún. 1888 č. 102223, ţe nelze mu projeviti souhlas s 
ţádaným rozloučením, poněvadţ jsou poměry Chroustkova a Zdeslavic příliš nepatrné a poněvadţ není 
prokázáno, ţe jest rozloučení Chroustkova zapotřebí z trvalých vnitřních důvodů veřejného blaha. 

Rovněţ zemský výbor vyslovuje se ve zprávě své ze dne 30. května 1888 č. 6993 podané sněmu sub 
praes. 1. srpna 1888 č. 29 sn. proti rozloučení obce Chroustkova z příčiny té, ţe důvody jimiţ obecni 
zastupitelstvo svou ţádost podporuje, jsou zcela malicherny a úplně nedostatečny,aby ospravedlnily 
zničení obecního svazku dosavadního. 

Z týchţ důvodů, které přiměly zeměpanské a samosprávné úřady k tomu, aby vyslovily se proti ţádanému 
rozloučení, navrhuje komise sněmovní pro okresní a obecni věci: Slavný sněme, račiţ o ţádosti obce 
Chroustkova za rozloučení ve dvě obce přejíti k dennímu pořádku. 

 

 

http://www.psp.cz/eknih/1883skc/6/stenprot/012schuz/s012001.htm


Die Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten stellt folgenden Antrag: Der hohe Landtag 
wolle über das Gesuch der Gemeinde Chroustkov um Trennung in zwei Gemeinden zur Tagesordnung 
schreiten. 

Náměstek nejv. maršálka zem. dr. Šolc Komise pro okresní a obecní záleţitosti navrhuje, aby o ţádosti 
obce Chroustkova za rozloučeni ve dvě obce se přešlo k dennímu pořádku. 

Ţádá někdo za slovo? 

Bedangt Jemand das Wßort? 

Dám tedy hlasovati o návrhu, který zni německy takto: 

Die Commission für Bezirks- und Gerneindeangelegenheiten beantragt: es sei über das Gesuch der 
Gemeinde Chroustkov um Trennung in zwei Gemeinden zur Tagesordnung überzugehen. 

Prosím pany, kteří souhlasí s návrhem komise, by vyzdvihli ruku. 

Ich ersuche die Herren, welche dafür sind, die Hand zu erheben. 

Návrh jest přijat. 

 


