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69. Nařízení, kterým se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 

srpna 1921, c. 321 Sb. z. a n.

67.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 16. března 1923
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 

státního melioračního fondu.

Podle § 3, předposledního odstavce, zákona 
ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. z r. 
1920, vyhlašuji, že mezi ministerstvem země
dělství, zemským (správním) výborem a zá- 
jemníky dojednány byly úmluvy o úhradě ná
kladu provádění a udržování pro tyto podniky:

I. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Tymákově, politický 

okres Rokycany:
Uznaný celkový náklad pod

niku ................................. 174.040— Kč
(na úpravu potoka a odpa
dů 130.310 Kč, na meliora- 
ce 43.730 Kč).

Udržovací fond ................... 54.000-__ Kč
(na udržování úpravy poto
ka a odpadů 44.000 Kč, na 
udržování meliorací
10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu :

na úpravu potoka a odpadů 
35% až do částky ..............

na meliorace 20% až do 
částky .............................

na udržování úpravy potoka a 
odpadů 35% v částce........

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

45.608— Kč, 

8.746— Kč, 

15.400— Kč, 

2.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
na úpravu potoka a odpadů 

35% až do částky
na meliorace 20% až do 

částky .............................
na udržování úpravy potoka a 

odpadů 35% v částce ....
na udržování meliorací 20%

v částce ...........................

45.608— Kč, 

8.746— Kč, 

15.400— Kč, 

2.000— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

II. M e 1 i o r a č n í podnik velkého
vodního družstva v O p o č n i c i, 

politický okres Poděbrady:
Rozpočtený celkový stavební

náklad podniku ................ 868.954-51 Kč
(na úpravu potoka Velenky 
s hospodářskou nádrží 
36.153-62 Kč, na meliorace 
826.371-89 Kč, na opatření 
projektu pro regulace 655 
Kč, na opatření projektu 
pro meliorace 5.774 Kč).

Udržovací fond ............... .. . 53.000 — Kč
(na udržování regulací
29.000 Kč, na udržování 
meliorací 24.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka s ho

spodářskou nádrží až do
částky ....................... . 14.461— Kč,

30% na meliorace až do
částky ................. . ........  247.912 — Kč,

40% na opatření projektu pro 
regulace ......................... ... 262 — Kč,
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30% na opatření projektu pro
meliorace ....................... 1.732-—- Kč,

40% na udržování regulací 
v částce ........................... 11.600-— Kč,

30% na udržování meliorací
v částce ........................... 7.200-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu potoka s ho
spodářskou nádrží až do 
částky ............................. 10.846-— Kč,

20% na meliorace až do
částky ............................. 165.274— Kč,

30% na opatření projektu pro
regulace ........................... 196-— Kč,

20% na opatření projektu pro
meliorace ....................... 1.155-— Kč,

30% na udržování regulací 
v částce . ....................... 8.700-— Kč,

20% na udržování meliorací
v částce ............... -........ 4.800-— Kč.

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

III. Meliorační podnik vodního 
družstva v jLibníkovicích, poli

tický okres Hradec Král.:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ............................. 751.384-55 Kč
(na úpravu odpadů 
213.201-35 Kč a na drenáž 
a hospodářskou nádrž 
538.183-20 Kč).

Udržovací fond ................... 28.000-— Kč
(na udržování úprav odpa
dů 18.800 Kč a na udržová
ní drenáže a hospodářské 
nádrže 9.200 Kč).

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu odpadů až do
částky ............................. 42.640 27 Kč,

15% na drenáž a hospodář
skou nádrž až do částky . . 80.727-48 Kč,

20% na udržování úprav od
padů v částce.................... 3.760— Kč,

15% na udržování drenáže a 
hospodářské nádrže v 
částce ............................. 1.380— Kč.

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

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Něm. Jasenici a Hra- 
běticích, politický okres Nový 

Jičín:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ............................. 989.000-— Kč
(na úpravu odpadů
172.000 Kč, na meliorace
817.000 Kč).

Udržovací fond ................... 30.000-—- Kč
(na udržování úprav odpa
dů 9.000 Kč, na udržování 
meliorací 21.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do 
částky ............................. 68.800-— Kč,

30% na meliorace až do 
částky .............................  245.100-— Kč,

40% na udržování úprav od
padů v částce .................. 3.600-— Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ........................... 6.300-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do
částky ............................. 85.280-54 Kč,

30% na drenáž a hospodář
skou nádrž až do částky . . 161.454-96 Kč,

40% na udržování úprav od
padů v částce ................. 7.520-— Kč,

30% na udržování drenáže a 
hospodářské nádrže v část
ce ................................. .. 2.760 — Kč.

30% na úpravu odpadů až do 
částky ............................. 51.600-— Kč,

20% na meliorace až do 
částky ............................. 163,400-— Kč,

30% na udržování úprav od
padů v částce .................... 2.700-— Kč,

20% na udržování meliorací 
v částce ........................... 4.200— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo,
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V. Meliorační podnik vodního 
družstva v Sedlnici, politický 

okres Nový Jičín:

Rozpočtený celkový stavební
náklad .............................2,40.8.508 — Kč
(na úpravu odpadů
487.000 Kč, na meliorace 
1,921.508 Kč).

Udržovací fond ................... 72.000-  Kč
(na udržování úprav odpa
dů 25.000 Kč, na udržování 
meliorací 47.000 Kč).

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

částky  .................. 194.800— Kč,
30% na meliorace až do

částky ............................. 576.452— Kč,
40% na udržování úprav od

padů v částce ............... 10.000 — Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ........................... 14.100 — Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru :

30% na úpravu odpadů až do 
částky ............................. 146.100 — Kč,

20% na meliorace až do
částky ............................. 384.302— Kč,

30% na udržování úprav od
padů v částce ................. 7.500-_ Kč,

20% na udržování meliorací 
v částce ........................... 9.400-— Kč.

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

VI. Meliorační podnik vodního
družstva v Tišnově, politický 

okres Tišnov:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ............................. 406.800— Kč
(na úpravu odpadů 
50.700 Kč, na meliorace 
356.100 Kč).

Udržovací fond ................... 15.000— Kč
(na udržování úprav odpa
dů 4.000 Kč, na udržování 
meliorací 11.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do 
částky ............................. 20.280-— Kč, j

30% na meliorace až do
částky ..................... .. 106.830 — Kč,

40% na udržování úprav od
padů v částce .................. 1.600-__Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ............................ 3.300 — Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do 
částky .............................

20% na meliorace až do 
částky .............................

30% na udržování úprav od
padů v částce ...................

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

15.210— Kč, 

71.220— Kč, 

1.200— Kč, 

2.200 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VIL Meliorační podnik vodního 
družstva v Sen ticích, politický 

okres Tišnov:

Celkový schválený stavební 
náklad podniku ................ 534.987 — Kč.

Udržovací fond ................... 23.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky ...................  160.496 — Kč,

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

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 12.189-88 Kč,

20% na meliorace až do 
částky ................................ 98.20414 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 4.600 — Kč.

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

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Novosedlech, poli

tický okres Mi k u 1 o v:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ........................... 692.500— Kč
(na úpravu odpadů
128.000 Kč, na meliorace 
564.500 Kč).
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Udržovací fond ................... 23.000-— Kč
(na udržování úprav odpa
dů 6.000 Kč, na udržování 
meliorací 17.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu odpadů 40% až do 
částky ............................. 51.200-— Kč,

na meliorace 80% až do
částky ............... ............. 169.350-— Kč,

na udržování úprav odpadů
40% v částce ................... . 2.400-— Kč,

na udržování meliorací 30%
v částce ........................... 5.100-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

na úpravu odpadů 30% až do
částky ............................. 38.400-—- Kč,

na meliorace 20% až do 
částky ............................. 112.900— Kč,

na udržování úprav odpadů 
30% v částce................... 1.800— Kč,

na udržování meliorací 20% 
v částce ........................... 3.400-— Kč.

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

IX. Meliorační podnik vodního
družstva ve Slavkově, politický 

okres Uher. Hradiště:

Rozpočtený vícenáklad pod
niku ......... 1,522.000— Kč
(na úpravu potůčků a od
padů 550.000 Kč, rna melio
race 972.000 Kč).

Udržovací fond pro celý pod
nik ................................... 66.000-— Kč
(na udržování regulací a 
úpravy odpadů 40.000 Kč, 
na udržování meliorací
26.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu potůčků a odpadů
40% až do částky ............ 220.000-— Kč,

na meliorace 30% až do 
částky ............................. 291.600-— Kč,

na udržování regulací a 
úpravy odpadů 40% v část
ce ..................................... 16.000— Kč,

na udržování meliorací 30% 
v částce ........................... 7.800-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

na úpravu potůčků a odpadů
40% až do částky.............. 220.000-— Kč,

na meliorace 35% až do část
ky ................................... 340.200-— Kč,

na udržování regulací a 
úpravy odpadů 40% v část
ce ...........................  16.000— Kč,

na udržování meliorací 35%
v částce ........................... 9.100-— Kč.

Zbytek vícenákladu, jakož i udržovacího 
fondu uhradí vodní družstvo.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva ve vsi a městysi Ru- 
dolticích, politický okr es Krňov:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ............................. 1,390.000— Kč.

Udržovací fond ................... 36.000-— Kč.

Příspěvek státního melióračního fondu:

80% k stavebnímu nákladu
až do částky ............. .. 417.000-— Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ........................... 10.800-— Kč.,

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky ...................  278.000-— Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce ..................... . 7.200-,— Kč.

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

XI. Hrazení potoka Weidenbach 
v obci žandově, politický okres

česká Lípa:

Rozpočtený vícenáklad pod
niku  ............................... 286.000-— Kč.

Vícenáklad se uhradí:

příspěvkem státního melio
račního fondu ve výši 60% 
až do částky .....................  171.600-— Kč,

příspěvkem zemského správ
ního výboru ve výši 30% až 
do částky ......................... 85.800-— Kč,

příspěvkem obce žandova ve
výši 10% až do částky ... 28.600-— Kč.
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XII. úprava Oskavy vodním druž
stvem pro regulaci Oskavy ve

Štěpánově, politický okres 
Šternberk:

Rozpočtený vícenáklad pod
niku ............................... 2,060.000-— Kč.

Udržovací fond pro celý pod
nik .................................  200.000— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% k vícenákladu až do

částky ........................... 824.000-— Kč,
40% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 80.000-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
40% k vícenákladu až do

částky ........................... 824.000— Kč,
40% k udržovacímu fondu

v částce ........................... 80.000-— Kč.
Zbytek vícenákladu, jakož i udržovacího 

fondu uhradí vodní družstvo.

Dr. Hodža v. r.

Vyhláška presidenta zemské správy 
politické v Praze 

ze dne 6. dubna 1923,
kterou se magistrátu města Liberce odnímá 

agenda politického úřadu.

Zemská správa politická v Praze jako úřad 
správy státní, jemuž náleží dle § 101 zákona 
daného dne 28. června 1889, čís. 43 z. z., dozor 
nad obcí Libercem, odnímá, opírajíc se o právo 
správě státní §em 53, odstavcem druhým, té
hož zákona vyhrazené, dnem 16. dubna 1923 
magistrátu města Liberce záležitosti politic
kého úřadu I. stolice, j ež dosud v přeneseném 
oboru působnosti dle platných předpisů vyko
nával, a ustanovuje, že záležitosti ty počínajíc 
nadřečeným dnem vykonávány býti mají 
okresní správou politickou v Liberci.

President zemské správy politické:

Kosina v. r.

©8.

69.

Vládní nařízení 
ze dne 7. dubna 1923,

kterým se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna
1921, č. 321 Sb. z. a n.

Vláda republiky československé nařizuje podle § 26, odst. 2., zákona ze dne 12. srpna 
1921, č. 321 Sb. z. a n.:

§ 1.
Seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. 

a n., se pozměňuje takto:

1. Položka C V bude zníti:
Upravení cizokrajní ptáci, upravené kůže 

cizokrajných ptáků celé neb jich části, 
upravená ozdobná péra z cizokrajných 
ptáků a peřové výzdoby, vzniklé spojením 
upravených ozdobných per z cizokrajných 
ptáků s pery tuzemských ptáků (t. zv. pe
řové fantasie, kombinace) ............... ..

Za úpravu se pokládá čištění, řádění, bar
vení nebo bílení, kadeření a každé zpraco
vání, které umožňuje použití per jako ozdo
by. Surové zboží, které se dováží bez před
chozí úpravy pouze ve svazcích, pytlích 
nebo surových kožich, není přepychovým 
předmětem.

nehledíc na cenu při dovozu nebo u výrobce
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