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§ 11.

Předchozí předpisy platí obdobně pro pro
hlídky československých válečných poško- 
zenců, bydlících trvale v cizině s výhradou 
těchto ustanovení:

1. Zastupitelské úřady Československé 
republiky v cizině, které podle nařízení vlád
ního ze dne 29. října 1919, č. 575 Sb. z. a n., 
byly povinny provésti soupis válečných po- 
škozenců bydlících v cizině, a které, pokud se 
týká agendy lékařských prohlídek válečných 
poškozenců, vykonávají funkce obdobné funk
cím okresních úřadoven, poukáží válečné po- 
škozence jmenované v § 1 tohoto nařízení po 
provedeném šetření k prohlídce lékařské 
příslušným úředním (vyslaneckým, konsu- 
lárním) lékařem československým, pokud 
možno v sídle zastupitelského úřadu, za sou
činnosti konsulárního úředníka, anebo léka
řem cizozemské veřejné služby zdravotní.

§ 13.
Provedením tohoto nařízení se pověřuje 

ministr sociální péče v dohodě se zúčastně
nými ministry.

Udržal v. r.
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.

Dr. Vrbénský v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Šrámek v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.

Staněk v. r.,

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 27. června 1922

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního fondu.

2. Lékařské dobrozdání, jakož i ostatní 
spisy jest předložití Zemskému úřadu pro 
péči o válečné poškozence v Praze, u něhož 
jest soustředěna veškerá péče o česko
slovenské válečné poškozence bydlící v cizině.

3. Odvolání v tomto případě jest ohlásiti 
u příslušného zastupitelského úřadu česko
slovenské republiky a rozhodne o něm 
zvláštní „Odvolací komise pro válečné poško
zence bydlící v cizině1', zřízená se sídlem 
v Praze.

§ 12.

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení. Současně pozbývají platnosti 
vládní nařízení ze dne 23. dubna 1919, č. 224 
Sb. z. a n„ o dodatečných prohlídkách váleč
ných invalidů, a ze dne 29. října 1919, č. 575 
Sb. z. a n., o sčítání (soupisu) válečných po
škozenců československých v cizině a o 
sociálně-lékařských prohlídkách českosloven
ských invalidů v cizině. Tímto dnem přestává 
činnost dosavadních sociálně-lékařských ko
misí prohlídkových, jak okresních, tak odvo
lacích. Případy dosud nevyřízené budou bez 
ohledu na stav řízení dojednány podle před
pisů tohoto nařízení.

(2) Ministerstvo sociální péče se zmocňuje, 
aby vzhledem k zvláštním poměrům v Pod
karpatské Rusi provedlo tam v dohodě s mi
nisterstvem financí organisaci lékařských 
prohlídek válečných poškozenců odchylným 
způsobem v rámci zásad stanovených tímto 
nařízením.

Na základě § 3, předposledního odstavce, 
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. 
a n. z roku 1920, vyhlašuji, že mezi mini
sterstvem zemědělství, příslušným zemským 
(správním) výborem a zájemníky dojednány 
byly úmluvy o úhradě nákladu provádění a 
udržování pro tyto podniky:

I. Meliorační podnik vodního 
družstva v Černilově, okres 

Hradec Král.:

Rozpočtený vícenáklad podniku 9,326.765 K 
(úprava potoků a odpadů 
90.717 K, meliorace 9,236.048 
K).

Udržovací fond pro celý podnik 1,452.000 K 
(na udržování regulací a úprav 
odpadů 940.000 K, na udržo
vání meliorací 512.000 K).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu potoků a odpadů 40%
až do částky............................. 36.287 K,

na meliorace 30% až do částky 2,770.814 K,
na udržování regulací a úprav

odpadů 40% v částce............... 376.000 K,
na , udržování meliorací 30%

v částce..................................... 153.600 K.

Příspěvek zemského správního výboru 
českého:

na úpravu potoků a odpadů 30%
až do částky........................... 27.215 K,

na meliorace 20% až do částky 1,847.209 K,
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na udržování regulací a úprav
odpadů 30%*v částce ^............   282.000 K,

na udržování meliorací 20%
v částce...................................  102.400 K.
Zbytek vícenákladu, jakož i udržovacího 

fondu uhradí vodní družstvo.

II. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva ve V 1 č o v i c í c h u Fren

štátu, okres Mí stek.
Rozpočtený celkový stavební ná-

k]ad ..............   934.000 K
(úprava odpadů 32.000 K, me- 
liorace 902.000 K).

Udržovací fond............  30.000 K
(na udržování úprav odpadů 
3000 K, na udržování meliora
cí 27.000 K).
Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu odpadů 40% až do
částky ...........................

na meliorace 30%' až do částky 
na udržování úprav odpadů 40%

v částce....................... ^.........
na udržování meliorací 30% 

v částce ...................................

12.800 K, 
270.600 K,

1.200 K,

8.100 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:
na úpravu odpadů 30% až do

částky ..................................... 9.600 K,
na meliorace 20% až do částky 180.400 K,
na udržování úprav odpadů 30%

v částce................................... 900 K,
na udržování meliorací 20%

v částce................................... 5.400 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

III. Meliorační podnik vodního 
vželátovicích, pol. okresPřerov:

Rozpočtený stavební náklad, jenž 
byl vzat za podklad pro pod
poření podniku z veřejných
fondů .........................
(úprava odpadů 165.700 K, 
meliorace 723.900 K).

Udržovací fond ....................... .
(na udržování úprav odpadů 
14.100 K, na udržování me
liorací 20.900 K).

889.600 K

35.000 K

Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu odpadů 40% až do

částky ....................................... 66.280 K,
na meliorace 30% až do částky. . 217.170 K, 
na udržování úprav odpadů 40%

v částce..................................... 5.640 K,

5,000.000 K

100.000 K.

na udržování meliorací 30% 
v částce..................................... 6.270 K,

Příspěvek moravského zemského výboru:

na úpravu odpadů 30% až do
částky ............................... •••• 49.710 K,

na meliorace 20% až do částky. . 144.780 K, 
na udržování úprav odpadů 30%

v částce..................................... 4.230 K,
na udržování meliorací 20%

v částce..................................... 4.180 K.
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu 

uhradí vodní družstvo.
IV. Vyklizovací a zajíst’ovací 
práce na řece Bělé v obvodu obcí 
D o m á š o v, A d o 1 f o v i c e, B u k o v i c e, 
česká Ves a města Frývaldova:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad .......................................
(na dílčí úpravu řeky Bělé 
v Bomášově 1,725.000 K, na 
místní zajištění břehové a vy
klizení řečiště 3,165.000 K, 
na menší práce zajišťovací 
a vyklizovací 110.000 K).

Udržovací fond pro dílčí úpravu 
řeky Bělé v Bomášově..........

. Stavební náklad se uhradí:
příspěvkem státního melioračního fondu ve 

výši 50% skutečného nákladu příspěvky zá- 
jemníků nekrytého,

příspěvkem zemské správní komise pro 
Slezsko ve výši 50% skutečného nákladu pří
spěvky zájemníků nekrytého.

Udržovací fond se uhradí:
50%ním příspěvkem státního me-

lioračního fondu v částce ...... 50.000 K,
50%ním příspěvkem zemské správ

ní komise pro Slezsko v částce. . 50.000 K.

V. Hrazení potoka W e i d e n b a c h
vobcižandově, okresČeskáLípa:

Rozpočtený celkový stavební ná-
Wad .........  400.000 K.

Udržovací fond ........................... 32.000 K.
K úhradě stavebního nákladu přispěji: 

státní meliorační fond 60% až do ^
částky .........................................fp00 K,

zemský správní výbor český 30%
až do částky . . . .............tv’

obec žandov 10% až do částky.. . 40.000 K.
Udržovací fond v částce 32.000 K složí 

obec žandov.
Staněk v. r.

Státní tiskárna v Praze.


