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Zákon ze dne 9. února 1923,

Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 9. února 1923

jímž se vláda zmocňuje, aby v územích po
hraničních prováděla změny obvodů.

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního melioračního fondu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně :

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 nájemníky dojednány
byly úmluvy o úhradě nákladu provádění a
udržování pro tyto podniky:

§ I(!) Vláda jest zmocněna, aby prováděla,
pokud toho jest třeba v důsledku úpravy stát
ních hranic podle mírových smluv, v době do
31. prosince 1924 v pohraničních územích
změny obvodů politických a slúžnovských
okresů, zastupitelských a silničních okresů,
obvodů finančních a školských okresů,
obvodů jiných státních úřadů vůbec, obvodů
zdravotních a notářských a obvodů místních
a školních obcí, a není k těmto změnám po
třebí zákona, nařízení nebo řízení zvláště
předepsaného.
(2) Před provedením změn buďtež slyšeny
zastupitelské sbory, jichž se dotýká změna
obvodů.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou jej všichni členové vlády.

I. Meliorační podnik II. vodního
družstva v Běcharech,
poli
tický okres Jičín:
Celkový stavební náklad .. . 399.620 71 Kč
(na úpravu potoka Stříble
a odpadů 41.399 21 Kč, na
meliorace 358.221-50 Kč).
Udržovací fond ...................
71.500— Kč
(na udržování regulace a
úprav odpadů 44.500 Kč,
na udržování meliorací
27.000 Kč).

T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Markovič v. r. Bechyně v. r.
Dr. Kállay v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.,
též za ministra Dra Rašína.

Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu potoka a odpadů
40% až do částky ..........

16.559-68 Kč,

na meliorace 30% až do
částky ............................... 107.466-45 Kč,

|

na udržování úpravy potoka
a odpadů 40% v částce. . .

17.800-— Kč,

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

8.100-— Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
na úpravu potoka a odpadů
30% až do částky...........
na meliorace 15 % až do
částky ...............................
na udržování úpravy potoka
a odpadů 30% v částce..
na udržování meliorací 15%
v částce ............. ,......... ..

12.419-76 Kč,
53.733 23 Kč,
13.350-— Kč,
4.05Q — Kč.,

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

15% na opatření projektu
pro meliorace .................
20% na udržování úprav od
padů v částce .................
15% na udržování meliorací
v částce ...........................

160-50 Kč,
1.500-— Kč,
1.125-— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
III . Měli o r a č ii í p o d n i k v o d.-n í h o
družstva v K r a k o v a n e c h, poli
tický okres Nový Bydžov:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ............................ 669.247 86 Kč
. (na
úpravu
odpadů
79.825-45 Kč, na meliora
ce 588.194-41 Kč; na
opatření projektu pro část
úpravní 158 Kč, pro me
liorace 1070 Kč).
Udržovací fond ... /...........
15.000— Kč
(na udržování úprav odpa
dů 7500 Kč, na udržování
meliorací 7500 Kč).

Rozpočtený celkový stavební
náklad .............................1,865.332 80 Kč
(na úpravu odpadů a ho
spod. nádrže 199.484-93 Kč,
na meliorace 1,640.917-37
Kč, na opatření projektu
pro úpravu odpadů a ho
spod. nádrže 1.220 Kč, na
opatření projektu pro me
liorace do I. dílčí kolauda
ce 22.710-50 Kč, po I. dílčí
kolaudaci 1000 Kč).
Udržovací fond ................... 325.000-— Kč
(na
udržování
prací
úpravních 175.000 Kč,
na udržování meliorací
150.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

Příspěvek státního melioračního fondu:

II. Meliorační podnik vodního
družstva v Dob šicích, politický
okres Poděbrady:

40% na úpravu odpadů až
do částky .............
31.93018 Kč,
30% na meliorace až do
;
částky .................
176.458-32 Kč,
40% na opatření projektu
pro část úpravní.............
63 20 Kč,
30% na opatření projektu
pro meliorace.................
321— Kč,
40% na udržování úprav od
padů v částce .................
3.000— Kč,
30% na udržování meliorací
v částce ...........................
2.250— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů až do
částky ......................
15.965-09 Kč,
15% na meliorace až do
částky ...............
88.229-16 Kč,
20% na opatření projektu
pro část úpravní. -.................. 3160 Kč,

na úpravu odpadů a hospo
dářské nádrže 30% až do
částky ...............

59.845-48 Kč,

na meliorace, provedené do
I. dílčí kolaudace, 20%
v částce ...........................

60.648-41 Kč,

na meliorace, provedené po
I. dílčí kolaudaci, 30%
až do částky ................. . 401.302-59 Kč,
na opatření projektu pro
úpravy 30% ................. . .

366-— Kč,

na opatření projektu pro
meliorace do I. dílčí ko
laudace 20% ... ..............

4.542-10 Kč,

na opatření projektu pro
meliorace po I. dílčí ko
laudaci 30% ....................

300— Kč,

na udržování úprav odpadů
a hospodářské nádrže
30% v částce ..........

52.500— Kč,

Sbírka zákonů a nařízení, č. 41.

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

45.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
na úpravu odpadů a hospo
dářské nádrže 30% až do
částky ............................. 59.845-48 Kč,
na meliorace .20% až do část
ky .................................. 328.183-47 Kč,
na opatření projektu pro
úpravy 30% ...................
366 — Kč,
na opatření projektu pro
meliorace 20%.................
4.742-10 Kč,
na udržování úprav odpadů
a hospodářské nádrže
20% v částce .................
35.000 — Kč,
na udržování meliorací 15%
v částce .........................
22.500— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
IV. Meliorační podnik vodního
družstva v Sázavě, politický
okres Lanškroun:
Celkový kolaudovaný náklad
podniku ......... ................. 101.546 40 Kč
(na úpravu odpadů 1000
Kč, na drenáž 97.507-42
Kč, na opatření projektu
3038-98 Kč).
Udržovací fond ...................
16.000-— Kč
(na udržování úprav od
padů 1200 Kč, na udržo
vání drenáže 14.800 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu
a opatření projektu až do
částky ............................. 30.463-92 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .........................
4.800-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
na úpravu odpadů 20%
až do částky ...................
na meliorace a opatření pro
jektu 15% až do částky . .
na udržování úprav odpadů
20% v částce...................
na udržování meliorací 15%
v částce ...........................

200-— Kč,
14.600-— Kč,
240-— Kč,
2.220— Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
V. Regulační a meliorační pod
nik vodního družstva v Ta
chově:
Rozpočtený celkový stavební
náklad ............................ 351.850 — Kč
(na
úpravu
potoků
297.714-64 Kč, na meliorace 52.698-90 Kč, na
opatření projektu pro regúlace 1.325 36 Kč, na opa
tření projektu pro meliorace 111-10 Kč).
Udržovací fond ...................
(na udržování úprav po
toků 17.960 Kč, na udržo
vání meliorací 2640 Kč).

20.600— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu potoků 40% až
do částky ......................... 119.085 86 Kč,
na meliorace 30% až do
částky .............................

15.809 67 Kč,

na opatření projektu pro
regulace 40% ......... .
na opatření projektu pro
meliorace 30% V........
na udržování regulací 40%
v částce ...........................

7.184 — Kč,

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

792 — Kč.

53014 Kč,
33-33 Kč,

Příspěvek zemského správního výboru:
na úpravu potoků 30% až do
částky ............................
89.314 39 Kč,
na meliorace 20% až do
částky ............................

10.539 78 Kč,

na opatření projektu pro
397 61 Kč,
regulace 30% .................
na opatření projektu pro
22 22 Kč,
meliorace 20% ...............
na udržování regulací 30%
5.388— Kč,
v částce ..........................
na udržování meliorací 20%
528— Kč,
v částce ..........................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
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VI. Melioraění podnik Blatského
vodního družstva v Zálší
u Veselí n. L u ž.:
Rozpočtený náklad na úpra
vu hlavního recipienta
blatských vod v délce
12.424 km........................... 1,286.500— Kč.
Udržovací fond ................. 100.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40%
až
40%
v

ke stavebnímu nákladu
do částky ................. 514.600 — Kč,
k udržovacímu fondu
částce ......................... 40.000-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
40% ke'stavebnímu nákladu
až do částky ................... 514.600— Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce ........................... 40.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VII. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Přerově na
Moravě:
Rozpočtený celkový stavební
náklad .............................1,275.000 — Kč
(na úpravu odpadů 212.000
Kč, na meliorace 1,063.000
Kč).

Udržovací fond ...................
(na udržování úprav odpa
dů 12.000 Kč, na udržo
vání meliorací 29.000 Kč).

41.000— Kč

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

84.800-— Kč,

30% na meliorace až do
částky ............................. 318.900-— Kč,
_

40% na udržování úprav od
padů v částce .................

4.800-— Kč,

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

8.700-— Kč.

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

63.600— Kč,

20% na meliorace až do
částky ............................. 212.600-— Kč,
30% na udržování úprav od
padů v částce ...................

3.600— Kč,

20% na udržování meliorací
v částce ...........................

5.800-— Kč.

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

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Hodža v. r.

