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1.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 19. prosince 1922

o dojednání úmluv pro podniky podpořené 
ze státního melioračniho 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 Ašského a 
H a 1 š t r o v a (d i 1 č í trať I., II. a III.) 
okresní správní komisí v Aši:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ...z..................... 1,979.243 65 Kč
(na úpravu potoků 
1,926.794-75 Kč, na melio- 
race 42.200 Kč, na opatření 
projektu pro regulace 
10.248-90 Kč).

Udržovací fond................... 122.000-— Kč
(na udržování regulací
120.000 Kč, na udržování 
meliorací 2000 Kč).

Příspěvek státního melioračniho fondu:

na úpravu potoků 50% až do 
částky ............................. 963.397-38 Kč,

na meliorace 30% až do 
částky ............................. 12.660— Kč,

na opatření projektu 50% až 
do částky ......................... 5.124-45 Kč,

na udržování regulací 50% 
v částce............................. 60.000— Kč,

na udržování meliorací 30% 
v částce ........................... 600— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
na úpravu potoků 30% až do 

částky ............................. 578.038-43 Kč,
na meliorace 20% až do 

částky ............................. 8.440;— Kč,
na opatření projektu 30% až

do částky ......................... 3.074-67 Kč,
na udržování regulací 30% 

v částce ........................... 36.000— Kč,

na udržování meliorací 20% 
v částce ........................... 400-— Kč.

Příspěvek okresní správní komise v Aši:

na úpravu potoků 20% nej
méně ................................  385.358 95 Kč,

na meliorace 50% nejméně 21.100-— Kč,

na opatření projektu 20%
nejméně ............................... 2.049-78 Kč,

na udržování regulací 20% 
v částce ........................... 24.000-— Kč,

na udržování meliorací 50% 
v částce............................. 1.000-— Kč.

II. Meliorační p o d n i k III. vodu í-
h o družstva v Běcharech, okres 

Jičín:
Celkový stavební náklad pod

niku ................................ 91.289 37 Kč
(na úpravu odpadů 
9052-81 Kč, na meliorace 
82.236-56 Kč).

Udržovací fond..................... 22.000-— Kč
(na udržování úprav od
padů 9000 Kč, na udržo
vání meliorací 13.000 Kč).
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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 ...........................

3.62112 Kč, 

24.670-97 Kč, 

3.600— Kč, 

3.900— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

na úpravu odpadů 20% až 
do částky .........................

na meliorace 15% až do 
částky ...............................

na udržování úprav odpadů 
20% v částce.....................

na udržování meliorací 15% 
v částce .............................

1.810 56 Kč, 

12.335 48 Kč,

1.800— Kč,

1.950— Kč.

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

III. Meliorační podnik vodního 
družstva*v češově, okres Jičín:

Celkový stavební náklad pod
niku ................................. 76.427-26 Kč
(na úpravu odpadů 
6636-29 Kč, na melio
race 67.001-69 Kč, na opa
tření projektu 2789-28 Kč).

Udržovací fond ................... 26.125-— Kč
(na udržování úprav od
padů 14.575 Kč, na udržo
vání meliorací 11.550 Kč).

Příspěvek ze státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky..................... 22.92818 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ........................... 7.837-50 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

15% k stavebnímu nákladu 
až do částky..................... 11.464 09 Kč,

15% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 3.918-75 Kč.

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

IV. Meliorační podnik vodního 
d-ružstva v Miličevsi, okres 

Jičín:
Celkový stavební náklad pod

niku ................................. 105.011 14 Kč
(na úpravu odpadů 
28.649-06 Kč, na meliorace 
76.362 08 Kč).

Udržovací fond ................... 30.500 — Kč
(na udržování úprav od
padů 15.000 Kč, na udržo
vání meliorací 15.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu odpadů 30%, až 
do částky......................... 8.594 72 Kč,

na meliorace 20%, až do 
částky............................... 15.272-42 Kč,

na udržování úprav odpadů 
30%o v částce................... 4.500— Kč,

na udržování meliorací 20%,
v částce ........................... 3.100-— Kč.

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

částky............................... 8.594-72 Kč,

na meliorace 20% ař do 
částky ............................... 15.272-42 Kč,

na udržování úprav odpadů
30% v částce...................... 4.500— Kč,

na udržování meliorací 20% 
v částce ........................... 3.100-— Kč.

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

V. Meliorační podnik vodního 
družstva v Oucmanicích, okres 

Vys. Mýto:
Celkový stavební náklad pod

niku ................................. 71.695-80 Kč.
Udržovací fond................... 23.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, k stavebnímu nákladu

až do částky ...............  21.508-74 Kč,

30%, k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 6.900-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

15%, k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 10.754 37 Kč,
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15% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 3.450— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Leštině, okres Zá

břeh:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ................. ........... 1,012.800— Kč
(na úpravu potoka Ves
níku 411.700 Kč, na úpra
vu odpadů 64.400 Kč, na 
meliorace 536.700 Kč).

Udržovací fond................... 42.000— Kč
(na udržování regulace a 
úprav odpadů 26.000 Kč, 
na udržování meliorací
16.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu potoka a odpadů 
40% až do částky............ 190.440-— Kč,

na meliorace 30% až do 
částky............................... 161.010— Kč,

na udržování regulace a 
úprav odpadů 40% v částce 10.400 — Kč,

na udržování meliorací 30% 
v částce ....................... .... 4.800-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

na úpravu potoka a odpadů
30% až do částky............ 142.830 — Kč,

na meliorace 20% až do
částky ......................... 107.340— Kč,

na udržování regulace a 
úprav odpadů 30% v částce 7.800-— Kč,

na udržování meliorací 20% 
v částce ................... .. 3.200 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lipině, okres Štern

berk:
Rozpočtený celkový stavební 

náklad ............................. 680.000— Kč.
Udržovací fond ................... 24.000-_ Kč. '

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky.....................  204.000-— Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 7.200-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky.....................  136.000-— Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 4.800-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VIII. Meliorační podnik pro sce- 
lovací obvod obce Vanoví c, 

okres Boskovice:

Rozpočtený celkový stavební
•náklad ............................. 1,242.400-— Kč
(na úpravu potoků a od
padů 332.100 Kč, na melio
race 910.300 Kč).

Udržovací fond .................... 57.000 ■— Kč
(na udržování regulací a 
úprav odpadů 30.000 Kč, 
na udržování meliorací
27.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu potoků a odpadů 

40% až do částky............ 132.840-—• Kč,
na meliorace 30% až do

částky ............................. 273.090-— Kč,
na udržování regulací a 

úprav odpadů 40% v částce 12.000-— Kč, 
na udržování meliorací 30% 

v částce ........................... 8.100-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

na úpravu potoků a odpadů 
30% až do částky............ 99.630-— Kč,

na meliorace 20% až do
částky ............................ 182.060-— Kč,

na udržování regulací a
úprav odpadů 30% v částce 9.000-— Kč,

na udržování meliorací 20% 
v částce ........................... 5.400-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí účastníci scelování, po
kud se týče vodní družstvo, jež bude utvo
řeno.
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IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Zaječím, okres 

Husto peč:
Rozpočtený vícenáklad pod

niku ................................. 896.700— Kč
(na úpravu odpadů 
60.400 Kč, na meliorace 
836.300 Kč).

Udržovací fond pro celý pod
nik ................................... 127.000— Kč
(na udržování úprav od
padů 56.000 Kč, na udržo
vání meliorace 71.000 Kč).

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

24.160— Kč, 

250.890— Kč, 

22.400— Kč, 

21.300— Kč.

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

částky . ............................ 18.120-— Kč,
na meliorace 20% až do 

částky ............................. 167.260-— Kč,
na udržování úprav odpadů 

30% v částce................... 16.800-— Kč,
na udržování meliorací 20%

v částce ........................... 14.200— Kč.
Zbytek vícenákladu, jakož i udržovacího 

fondu uhradí vodní družstvo.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v Holiči, župa Nitran

ská:
Rozpočtený celkový stavební

náklad ............................. 447.100— Kč
(na úpravu odpadů 
52.100 Kč, na meliorace
395.000 Kč).

Udržovací fond................... 16.950— Kč
(na udržování úprav od
padů 4800 Kč, na udržo
vání meliorací 12.150 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu odpadů 70% až
do částky ......................... 36.470-— Kč,

na meliorace 50% až do 
částky ............................. 197.500-—- Kč,

na udržování úprav odpadů
70% v částce................... 3.360— Kč,

na udržování meliorací 50%
v částce............................. 6.075-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Rovensku, župa Ni

transká:
Rozpočtený celkový stavební

náklad ............................. 443.000— Kč
(na úpravu potoka Roven- 
ského a odpadů 246.000 Kč, 
na meliorace 197.000 Kč).

Udržovací fond.................... 18.750— Kč
(na udržování regulace a 
úprav odpadů 12.500 Kč, 
na udržování meliorací 
6250 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% na úpravu potoka a od
padů až do částky.............  172.200-— Kč,

50% na meliorace až do
částky ............................. 98.500-— Kč,

na udržování regulace a 
úprav odpadů 70% v částce 8.750— Kč,— 

na udržování meliorací 50%
v částce............................. 3.125— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Sološnici-Plav. Pod

hradí, župa Bratislavská:
Rozpočtený celkový stavební

náklad ............................. 584.000-— Kč
(na úpravu hlavních od
padů 284.000 Kč, na úpra
vu vedlejších odpadů
300.000 Kč).

Udržovací fond................... 26.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% k stavebnímu nákladu
až do částky.....................  408.800-— Kč,

60% k udržovacímu fondu
v částce ........................... 15.600-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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