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II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Bedihošti, okr. Pro

stějov:
Rozpočtený celkový stavební 

náklad, jenž byl vzat za pod
klad pro podpoření podniku
z veřejných fondů ................ 737.448‘19 K
(regulace 320.712’IB K, me- 
liorace 416.731*01 K).

Udržovací fond  ...............  33.000*— K
(na udržování regulací 22.000 
K, na udržování meliorací 
11.000'— K).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na regulace 40% až do částky 128.284*87 K, 
na meliorace 30% až do částky 125.019*30 K, 
na udržování regulací 40%

v částce . ............................. 8.800*— K,
na udržování meliorací 30% 
v částce ............................... 3.300*— K.

Příspěvek z prostředků moravského zemského 
výboru:

na regulace 30% až do částky 96.213*65 K, 
na meliorace 20% až do částky 83.346*20 K,
na udržování regulací 30%

v částce............ 6.600*— K,
na udržování meliorací 20% 

v částce ............................... 2.200*— K.

Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu 
uhradí vodní družstvo. III.

III. Meliorační podnik vodního
družstva v Lazcích u Unčova,

pol. okr. Šternberk:
Rozpočtený celkový stavební ná

klad ........................................... 828.600 K
(regulace potoka Lukavce a 
úprava odpadů 257.200 K, me- 
liorace 571.400 K).

Udržovací fond ............................. 42.000 K
(na udržování regulace potoka 
Lukavce a úprav odpadů 24.000 
K, na udržování meliorací
18.000 K).

Příspěvek státního melioračního fondu:
na regulaci a úpravu odpadů 40% 

až do částky ..............................102.880 K,
na meliorace 30% až do částky . .171.420 K,
na udržování regulace a úprav od

padů 40% v částce .........  9.600 K,

na udržování meliorací 80% 
v částce ..................................... 5.400 K.

Příspěvek z prostředků moravského zemského
výboru:

na regulaci a úpravu odpadů 30%
až do částky ............................. 77.160 IC,

na meliorace 20% až do částky . . 114.280 K,
na udržování regulace a úprav od

padů 30% v částce................... 7.200 K,
na udržování meliorací 20% 

v částce ..................................... 3.600 K.

Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu 
uhradí vodní družstvo.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Beřnaticích II., okr. 

Nový Ji č í n:
Rozpočtený celkový stavební ná

klad ...........................  1,051.000 K.
Udržovací fond ......................... 30.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:
k stavebrímu nákladu 30% až 

do částky .................   315.800 K,
k udržovacímu fondu 30%

v částce ...............   9.000 K.

Příspěvek z prostředků moravského zemského 
výboru:

ku stavebnímu nákladu 20% až
do částky ............................. 210.200 K,

k udržovacímu fondu 20%
v částce .................................... 6.000 K.

Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu 
uhradí vodní družstvo.

Staněk v. r.

101.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 11. března 1922
o smlouvách a úmluvách světového spolku 
poštovního, sjednaných v Madridě 30. listo

padu 1920.

Na základě usnesení ministerské rady z 9. 
září 1921 ratifikoval president republiky rati- 
fikační listinou ze dne 23. listopadu 1921 
smlouvy a úmluvy světového spolku poštov
ního sjednané v Madridě dne 30. listopadu
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1920 mezi Německem, Spojenými Státy 
americkými, ostrovy Filipínskými, ostatními 
ostrovními državami Spojených Států ameri
ckých, republikou argentinskou, Rakouskem, 
Belgií a belgickou osadou na Kongu, Bolivií, 
Brasilií, Bulharskem, Chile, Čínou, republikou 
kolumbijskou, republikou Costa-Rica, republi
kou kubskou, Dánskem, republikou domini
kánskou, Egyptem, Ecuadorem, Španělskem 
a osadami španělskými, Ethiopií, Finskem, 
Francií, Alžírském, francouzskými osadami a 
chráněnými územími v Indočíně, souborem 
ostatních osad francouzských, Velkou Brita
nií a jednotlivými dominii, osadami a chráně
nými územími britskými, Britskou Indií, 
Spolkem australským, Kanadou, Novým Zé
landem, Spolkem jihoafrickým, Řeckem, Gua
temalou, republikou haitskou, republikou hon- 
duraskou, Maďarskem, Islandem, Itálií a ital
skými osadami, Japanem, Chosenem, soubo
rem ostatních závislých území japonských, 
republikou liberijskou, Lucemburkem, Maro
kem (mimo pásmo španělské), Marokem (pá
smem španělským), Mexikem, Nicaraguou, 
Norskem, republikou panamskou, Paraguay- 
em, Nizozemím, Nizozemskou Indií, nizozem
skými osadami v Americe, Peru, Persií, Pol
skem, Portugalskem, portugalskými osadami 
v Africe, v Asii a v Oceánii, Rumunskem, 
Ruskem, republikou sanmarinskou, Salvado
rem, Sárským územím, královstvím Srbů, 
Chorvatů a Slovinců, královstvím siamským, 
Švédském, Švýcarskem, Československem, Tu

nisem, Tureckem, Uruguayem a Spojenými 
Státy venezuelskými.

Ratifikační listina byla složena v archivu 
španělské vlády dne 11. ledna 1922.

Text smluv a úmluv světového spolku po
štovního sjednaných v Madridě 30. listopadu 
1920 s příslušnými řády prováděcími byl uve
řejněn ve Věstníku ministerstva pošt ,a te
legrafů č. 58 ze dne 23. prosince 1921.

Smlouvy a úmluvy tyto vstoupily v platnost 
1. ledna 1922.

Vyhlašuje se s tím, že úmluvou jsou vázány 
tyto státy:

Německo, Rakousko, Belgie s belgickou osa
dou na Kongu, Španělsko s osadami španěl
skými, Portugalsko s portugalskými osadami 
v Africe, v Asii a v Oceánii, švédsko, Francie 
s Alžírem, francouzskými osadami a chráněný
mi územími v Indočíně a souborem ostatních 
osad francouzských, Velká Britanie s jednotli
vými dominii, osadami a chráněnými územími 
britskými, Britskou Indií, Spolkem austral
ským, Kanadou, Novým Zélandem a Spolkem 
jihoafrickým, Uhry, Japonsko se souborem 
ostatních závislých území japonských, Nor- 
véžsko, Nizozemsko s Nizozemskou Indií a ni
zozemskými osadami v Americe, království 
Sídoů, Chorvatů a Slovinců, Finsko, Egypt, 
Čína a švýcarsko.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


