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olejů sazebního čísla 177 a 178 nejdéle do tří
dnů po dni účinnosti tohoto nařízení přísluš
nému důchodkovému kontrolnímu úřadu,
jde-íi však o rafinerii minerálních olejů, tech
nické finanční kontrole, pověřené dozorem na
podnik. Minerální oleje do dne účinnosti
u celních úřadů odbavené, jež v uvedené tří
denní lhůtě prokázané nemohly býti do zásob
započteny, nutno ohlásit! neprodleně po jich
dojití. V ohlášce dlužno udati, kolik činily
zásoby v den vyhlášení a kolik v den účin
nosti tohoto nařízení.
Jmenované úřady prozkoumají ohlášky na
základě skutečného stavu zásob a dokladů, jež
jim za tím účelem musí býti předloženy, a
zjistí-li souhlas, potvrdí jich správnost.
Na základě tohoto potvrzení ministerstvo
průmyslu, obchodu a živností provede vrácení
poplatkův.
Článek IV.
Poplatky z povolování dovozu minerálních
olejů a jich výrobků ve výměře 70 haléřů a
15 haléřů z jednoho kilogramu dovezených
látek [čl. II.: § 4, lit. a), b)] vybírají celní
úřady při přestoupení zásilky přes celní hra
nici, počínajíc dnem 1. ledna 1923.
Poplatek z celkové hodnoty zásilky [čl. II.:
§ 4, lit. c)] vybírá se při udělení dovozního
povolení.
článek V.
Příspěvek na úhradu výloh hospodaření mi
nerálními oleji, vybíraný ministerstvem ve
řejných prací podle § 6 nařízení ministra pro
správu průmyslu, obchodu a živností ze dne
11. ledna 1919, čís. 25 Sb. z. a n. (manipulační
příspěvek), snižuje se s 1 Kč na 50 hal. za
100 kg zboží.
č 1 á n e k VI.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. pro
since 1922. Provedení jeho ukládá se mini
strům veřejných prací, financí a průmyslu,
obchodu a živností.
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323.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 2. listopadu 1922
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního melioračního fondu.
Na základě § 3, předposledního odstavce,
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z.
a n. z r. 1920, vyhlašuji, že mezi minister
stvem zemědělství, příslušným zemským
(správním) výborem a zájemníky dojednány
byly úmluvy o úhradě nákladu provádění
a udržování pro tyto podniky:
I. Úprava potoka žabince vod
ním družstvem v Něm. Brodě:
Celkový náklad
(na úpravu
831.900 K,
3746 K).
Udržovací fond

podniku..........
potoka Žabince
na melioraci

835.646 K

........................

15.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu potoka 40% až do
částky .................................
na meliorace 20% aždo částky
k udržovacímu fondu 40%
v částce.................................

332.760 K,
749 K,
6.000 K.

Příspěvek zemského správního výboru:
na úpravu potoka 30% až do
částky ...................................
249.570 K,
na meliorace 15% až do částky
562 K,
k udržovacímu fondu 30%
v částce.................................
4.500 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
II.

Úprava Libečského potoka
v Poříčí u Trutnova:

Rozpočtený celkový stavební
náklad .. ................................ ' 742.700 K.
Udržovací fond ........................
50.000 K.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu až
do částky...............................
40% k udržovacímu fondu
v částce ..........................

297.080 K,
20.000 K.
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Příspěvek zemského správního výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky................................ 222.810 K,
30% k udržovacímu fondu
v částce..................................
15.000 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí městys Poříčí u Trutnova
jakožto stavebník z vlastních prostředků.
III. úprava potoka
Prušánky a
odpadů vodním družstvem pro
regulaci Prušánky a melioraci
přilehlých pozemků v Dol. Boj a n o v i c í c h, okres Hodonín:
Rozpočtený celkový stavební
náklad ................................. 5,625.000 K.
Udržovací fond.............. .......... 450.000 K.
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Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu dolní části 40% až do
částky ....................................
na úpravu horní části 50% až
do částky .................................
na udržování úpravy dolní části
40% v částce........................
na udržování úpravy horní části
50% v částce........................

209.600K,
507.000K,
20.800 K,
50.000 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:
na úpravu dolní i horní části
30% až do částky ...................

461.400K,

na udržování úpravy dolní i
horní části 30% v částce .. .

45.600 K.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Příspěvek státníhomelioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu až
do částky .....................
2,250.000 K,
40% k udržovacímu fondu
v částce...................................
180.000 K.
Příspěvek moravského zemského výboru:
40% k stavebnímu nákladu až
do částky .........................
2,250.000 K,
40% k udržovacímu fondu
v částce................................... 180.000 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
IV. Úprava Sy rovinky v I. sekci
vodním družstvem pro regu
laci Sy rovinky ve Bzenci, okres
Uher. Hradiště:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad
............................... 1,538.000 K
(úprava 'Syrovinky v dolní
části [km 1-7—5-27] 524.000
K; úprava Syrovinky v horní
části [km 0 0—T7], jakož i úprava potoků Ořechovského a
Domanínského 1,014.000 K).
Udržovací fond.........................
152.000 K
(na udržování úpravy Syro
vinky v dolní části 52.000 K;
na udržování úpravy Syro
vinky v horní části a na udr
žování úprav potoků Oře
chovského a Domanínského
100.000 K).

V. Úprava Syrovinky v II. sekci
(km 527—1050) s úpravou Vracovského potoka (km 000—2-75) vod
ním družstvem pro regulaci Sy
rovinky ve Bzenci, okres Uher
ské Hradiště.
Rozpočtený celkový stavební
náklad ................................ 1,190.000 K.
Udržovací fond ........................ 110.000 K.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu až
do částky .............................

476.000 K,

40% k udržovacímu fondu v
částce .................................

44.000 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky .............................

357.000 K,

30%, k udržovacímu fondu v
částce .................................

33.000 K.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VI. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva v O v č á r e c h, okres
Kolín:
Rozpočtený vícenáMad podni
ku ................................... 3,981.923 48 K.
Udržovací fond pro celý pod
nik .............................

900.000— K
174’'
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(na udržování regulací
617.000 K, na udržování
meliorací 283.000 K).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k vícenákladu podniku
až do částky..................... 1,188.577-— K,
na udržování regulací 40% *
v částce .........................
246.800’— K,
na udržování meliorací 30%
v . částce .........................
84.900’— K.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% k vícenákladu podni
ku až do částky..................

792.384-70 K,

na udržování regulací 30%
v částce............................. 185.100— K,
na udržování meliorací 20%
v částce ...........................
56.600— K.
Zbytek vícenákladu podniku, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VII. Meliorační podnik vodního
družstva II. v Kosticích, okres
Hodonín:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad .......................................
Udržovací fond .......................

576.500 K.
18.600 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%-k stavebnímu nákladu až
do částky .............................
30%, k udržovacímu fondu
v částce ...............................

172.950 K,
5.580 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 115.300 K,
20%, k udržovacímu fondu
v částce ...............................
3.720 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VIII. Meliorační podnik vodního
družstva Husto pe č-K u r d ě j ov
il o r n í B o j a n o v i c e, o k r e s
Hustopeč:

(na úpravu místních potoků
a odpadů 1,573.234 K, na meliorace 1,181.775 K).
Udržovací fond ........................
(na udržování regulací a
úprav odpadů 125.000 K, na
udržování meliorací 40.000 K).

165.000 K

Příspěvek státního melioračního- fondu:
na úpravu potoků a odpadů
40% až do částky..............
na meliorace 30%, až do částky
na udržování regulací a úprav
odpadů 40%, v částce............
na udržování meliorací 30%,
v částce ...............................

629.293 K,
354.532 K,
50.000 K,
12.000 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:
na úpravu potoků a odpadů 30%
až do částky ........■;...........
471.970 K,
na meliorace 20%, až do částky 236.355 K,
na udržování regulací a úprav
odpadů 30% v částce ..........
37.500 K,
na udržování meliorací 20%
v částce ...............................
8.000 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
IX. Meliorační podnik vodního
družstva ve Veřovicích, okres
Nový Jičín:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad .....................................
Udržovací fond .....................

381.000 K.
12.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu až
do částky ...........................
35% k udržovacímu fondu
v částce ................................

133.350 K,
4.200 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35%, k stavebnímu nákladu až
do částky ...........................
133.350 K,
35% k udržovacímu fondu
v částce ................................
4.200 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ..................................... 2,755.009 K
Státní tiskárna v Praze.

Dr. Hodža v. r.

