Sbírka zákonů a nařízení, č. 135 a 136.

.

135

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. dubna 1922,
kterým se stanoví nové úřední tituly pro ně
které úřední a policejní úřední lékaře státní
zdravotní správy.

Na základě § 40 zákona z 25. ledna 1914,
č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úřed
níků a zřízenců (služební pragmatika), se na
řizuj e:
§ IPro úřední a policejní lékaře VIL a VI. hod
nostní třídy státní zdravotní správy v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku ustanovují se
tyto úřední tituly:
Pro úředního lékaře VIL hodnostní třídy:
zdi’avotní rada,
pro úředního lékaře VI. hodnostní třídy:
vrchní zdravotní rada,
pro policejního úředního lékaře VIL hod
nostní třídy: policejní zdravotní rada,
pro policejního úředního lékaře VI. hod
nostní třídy: policejní vrchní zdravotní rada.
§

2.

Dosavadní tituly spoj ené s funkcí zemského
zdravotního inspektora a chefa policejních lé
kařů se tímto nařízením nemění.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede je ministr veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy.
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stvem zemědělství, příslušným zemským
(správním) výborem a zájemníky dojednány
byly úmluvy o úhradě nákladu, provádění a
udržování pro tyto podniky:
I. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva v Jaroslav i, politický
okres Vys. Mýto:
Lozpočtený celkový stavební
náklad ................................... 835.183 21 K
(úprava potoka Lodrantky a
odpadů 204.901T5 K, meliorace 629.842-73 K, opatření
projektu pro regulace96-46 K,
pro meliorace 342 87 K).
Udržovací fond ........................ 33.322— K
(na udržování regulací a
úprav odpadů 13.000 K, na
udržování meliorací 20.322
korun).
Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu potoka a odpadů
40% až do částky ................ 81.960-— K,
na meliorace 30% až do částky 188.953-— K,
na opatření projektu pro regu
lace 40% ...............................
38— K,
na opatření projektu pro me
liorace 30% ..........................
103-— Iv,
na udržování regulací a úprav
odpadů 40% v částce............ 5.200-— K,
na udržování meliorací 30%
v částce................................. 6.097— K.

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního melioračního fondu.

Příspěvek z prostředků zemského správního
výboru českého:
na úpravu potoka a odpadů
30%, až do částky................ 61.470-— K,
na meliorr.'^ 20% až do částky 125.968— K,
na opatření projektu pro regu
lace 30% ...............................
29— K,
na opatření projektu pro me
liorace 20% .........................
69 — K,
na udržování regulací a úprav
odpadů 30% v částce .......... 3.900-— K,
na udržování meliorací 20%
v částce ......................... .
4.064-— K.
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu
uhradí vodní družstvo.

Na základě § 3, předposledního odstavce,
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z.
a n. z r. 1920, vyhlašuji, že mezi minister

ii. úprava řeky Bečvy:
Zajištění nákladu, jenž vznikl dalším pro
váděním regulačních prací na řece Bečvě

Udržal v. r.
Tučný v. r.
černý v. r.
Staněk v. r.
A. Novák v. r.
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Šrámek v. r.

136.

Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 28. dubna 1922
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v době od roku 1914 až do konce roku 1921,
jakož i úhrada potřeby pro pokračování
v úpravních pracích v roce 1922.
Náklad úpravních prací, provedených v do
bě od r. 1914 do konce r. 1921, jež nenalezly
více úhrady v prostředcích moravskými zem
skými zákony ze dne 18. září 1891, č. 55, ze
dne 19. dubna 1896-, č. 47, ze dne 1. srpna
1904, č. 57, a zě dne 2. srpna 1910, č. 82, po
volených ......................................9,000.000 K.
Rozpočet úpravních prací, jež
tvoří stavební program pro
rok 1922 ................
5,800.000 K.
Náklad, jak na práce do konce
r. 1921 provedené, 'tak i na
práce zahrnuté do stavebního
programu na rok 1922, se
uhradí:
50% příspěvkem ze státního melioračního fondu až do částky 7,400.000 K,
50% příspěvkem z prostředků
moravského zemského výboru
až do částky..............
7,400.000 K.
III. Hrazení Třebovětického po
toka v okresu hořickém:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad . . ...................................
Udržovací fond
.........

638.000 K.
40.000 K.

K úhradě stavebního nákladu přispějí:
státní meliorační fond 50% až
do částky ............................... 319.000 K,
zemský správní výbor český
40% až do částky................... 255.200 K,
okres hořický 5% částkou ..... 31.900 K,
obec třebovětická 5% částkou . . 31.900 K.
Udržovací fond v částce 40.000 K složí
okres hořický.
IV.Hrazení potoka K r o u n k y
v okresu s k u t e č s k é m:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad . . ............
2,000.000 K.
Udržovací fond ......................... 160.000 K.
Stavební náklad se uhradí:
G0%ním příspěvkem státního
melioračního fondu až do
částky ................................
1,200.000 K,

85%ním příspěvkem z prostřed
ků zemského správního výbo
ru českého až do částky .... 700.000 K,
5%ním příspěvkem obce Krouné
k nákladu na práce zahrazovací v katastru této obce až
do částky ...............................
60.000 K,
5%ním příspěvkem obce Otradova k nákladu na práce zahrazovací v katastru této obce
až do částky...........................
40.000 K.
Udržovací fond v částce 160.000 K uhradí
okres skutečský s obcemi Krounou a Otradovem.
V. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva v Loučce, politický
okres Nový Jičín:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad ...............
1,388.000 K.
Udržovací fond........................
40.000 K.
Příspěvek státního meJioračního fondu:
30% ku stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 416.400 K,
30% k udržovacímu fondu v
částce .....................................
12.000 K.
Příspěvek z prostředků moravského zem
ského výboru:
20% ku stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 277.600 K,
20% k udržovacímu fondu v
částce
...............................
8.000 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo,
VI. Hrazení Malopřílepského
potoka, p o 1. okres Kladno:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad ....................................... 600.000 K.
Udržovací fond ...........................
60.000K.
K úhradě stavebního nákladu přispějí:
státní meliorační fond 60% až
do částky ............................... 360.000 K,
zemský správní výbor český
30% až do částky................. 180.000 K,
okres unhošťský 10% až do
částky .....................................
60.000 K.
Udržovací fond v částce - 60.000 K složí
okres unhošťský.
Staněk v. r.

Státní tiskárna v Praze,

