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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.
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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

49


