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223,
Vládní nařízení 

ze dne 21. listopadu 1923
o změně některých ustanovení vládního na
řízení ze dne 11. listopadu 1919, ě. 598 Sb. 
z. a n., jímž se provádí zákon o podmíněném 

odsouzení a podmíněném propuštění.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 24 zákona ze .dne 17. října 1919, čís. 
562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a o 
podmíněném propuštění:

§ 1.

Zrušuje se odstavec druhý §u 4 vládního 
nařízení ze dne 11. listopadu 1919, č. 598 Sb. 
z. a n., jímž se provádí zákon o podmíněném 
odsouzení a podmíněném propuštění.

§ 2.

§ 12 vl. nař. č. 598/1919 Sb. z. a n. bude 
zníti:

(t) Pokládá-li soud, povolivší podmíněný 
odklad trestu, hledě k povaze činu nebo pa
chatele nebo k opatřením učiněným podle 
§ 4 zákona za nutné nebo vhodné, aby čas 
od času bylo vyšetřeno, jak se odsouzený 
chová, a není-li důvodu naříditi podle § 6, 
č. 2. a 3., zákona výkon trestu, nařídí, aby 
taková šetření byla konána, a určí lhůty, 
v nichž má se tak díti. Je-li to však podle 
okolností případu nutno neb účelno, mohou 
šetření býti konána i ve lhůtách kratších 
nebo delších, než původně nařízeno, nebo 
může býti od nich vůbec upuštěno.

(2) šetření takových třeba není, je-li nad 
odsouzeným vykonáván ochranný dozor.

(3) Když uplyne doba zkušebná, je soud 
povinen, dříve než rozhodne o tom, zda se 
odsouzený osvědčil, vykonati taková šetření, 
zejména dotázati se úřadu rejstříku trestů, 
a zjistiti, zda odsouzený, jak mu bylo podle 
§ 4 uloženo, nahradil podle svých sil škodu 
nebo dal zadostučinění.

(4) Výsledky takového šetření buďtež 
připojeny k původním trestním spisům. Do- 
jdou-li o odsouzeném zprávy nepříznivé, bu
diž o nich uvědomen i úřad veřejné žaloby.

§ B.
(!) Toto nařízení nabude účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Jeho provedeni 

spravedlnosti, národní

švehla
Dr. Bolanský v. r. 
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Bechyně v. r.
Habr man v. r.

ukládá se ministrům 
obrany a vnitra.

v. r.
Malypetr v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. ř.
Novák v. r.
Tučný v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

224.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 29. října 1923
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 

státního melioraěního fondu.

Podle § 3, předposledního odstavce, zákona 
ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. 
z roku 1920, jímž se mění ustanovení zákona
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ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení 
zemědělství stavbami vodními, vyhlašuji, že 
mezi ministerstvem zemědělství, zemským 
(správním) výborem a zájemníky dojednány 
byly úmluvy o úhradě nákladu provádění a 
udržování pro tyto podniky:

I. Meliorační podnik vodního 
družstva v Káranicích, polit, 

okres Nový Bydžov:

Schválený celkový stavební
náklad ............................. 290.947-47 Kč

(na úpravu odpadů 
41.812-46 Kč, na melio- 
race 240.337-21 Kč, na 
opatření projektu pro 
úpravu odpadů 1.30919 
Kč a na opatření projek
tu pro meliorace 7.488-61 
Kč).

Udržovací fond ................. 40.000-—Kč
(na udržování úpravy od

padů 24.000 Kč, na udr
žování meliorací 16.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů 
v částce ......................... 12.543-74 Kč,

20% na meliorace v částce 48.067-44 Kč,

30% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů .... 392-76 Kč,

20% na opatření projektu
pro meliorace ................. 1.497-72 Kč,

30% na. udržování úpravy
odpadů v částce ....... 7.200-— Kč a

20% na udržování meliorací 
v částce ........................... 3.200-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů 
v částce ........................... 12.543-74 Kč,

20% na meliorace v částce 48.067-44 Kč,

30% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů........  392-76 Kč,

20% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 1.497-72 Kč,

20% na udržování úpravy 
odpadů v částce ............. 4.800-—Kč a

15% na udržování melio
rací v částce................... 2.400-— Kč.

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

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lískovicích, polit, 

okres Nový Bydžov:

Schválený celkový stavební
náklad .............................. 196.592-21 Kč

(na úpravu odpadů 
18.833-92 Kč, na melio
race 172.374-23 Kč, na 
opatření projektu pro 
úpravu odpadů 531-28 Kč 
a na opatření projektu 
pro meliorace 4.852-78 
Kč).

Udržovací fond................... 37.450-— Kč
(na udržování úpravy od

padů 13.250 Kč a na udr
žování meliorací 24.200 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů 
v částce ............................ 7.533-57 Kč,

30% na meliorace v částce 51.712-27 Kč,

40% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů .... 212-51 Kč,

30% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 1.455-83 Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce............. 5.300-— Kč a

30% na udržování melio
rací v částce ................. 7.260-^— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru :

20% na úpravu odpadů 
v částce ........................... 3.766-78 Kč,

15% na meliorace v částce 25.85613 Kč,

20% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů..... 106-26 Kč,

15% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 727-91 Kč,

20% na udržování úpravy
odpadů v částce............. 2.650-—Kč a

15% na udržování melio
rací v částce. 3.630-— Kč.

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

okres Rychnov n./Kn.

Schválený celkový stavební
náklad .............................. 71.566-94 Kč

(na úpravu odpadů 
1.39909 Kč, na melio- 
race 67.42315 Kč, na 
opatření projektu pro 
úpravu odpadů 114-70 Kč 
a na opatření projektu 
pro meliorace 2.630 Kč).

Udržovací fond................... 16.000 — Kč
(na udržování úpravy od

padů 1.400 Kč a na udr
žování meliórací 14.600 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů 
v částce ............................ 419-73 Kč,

20% na meliorace v částce 13.484-63 Kč,

30% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů .... 34-41 Kč,

20% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 526-—Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce.............  420-—Kč a

20% na udržování melio- 
rací v částce................... 2.920-—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu odpadů 
v částce ............................ 279-82 Kč, -

15%, na meliorace v částce 10.113-74 Kč,

20%0 na opatření projektu 
pro úpravu odpadů .... 22 94 Kč,

15% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 394-50 Kč,

20 %0 na udržování úpravy 
odpadů v částce............. 280-—Kč a

15% na udržování melio- 
rací v částce .................... 2.190-—Kč.

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

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Bilince, p o 1. okres 

Písek:

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad................. .. 450.000 — Kč

(na úpravu odpadů 133.450 
Kč, na meliorace 314.450 
Kč, na opatření projektu 
pro úpravu odpadů 550 
Kč a na opatření projek
tu pro meliorace 1.550 
Kč).

Udržovací fond................... 19.000-—Kč
(na udržování úpravy od

padů 10.000 Kč a na udr
žování meliórací 9.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až 
do částky ....................... 53.380 —Kč,

30% na meliorace až do 
částky .............................. 94.335 —Kč,

40% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů .... 220 — Kč,

30% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 465-—Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce.............  4.000 — Kč a

30% na udržování melio- 
rací v částce ................... 2.700-—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů až 
do částky ....................... 40.035-—Kč,

25% na meliorace až do 
částky .............................. 78.612-50 Kč,

30%0 na opatření projektu 
pro úpravu odpadů .... 165-— Kč,

25% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 387-50 Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce ............... 3.000-—Kč a

25% na udržování melio- 
rací v částce................... 2.250 —Kč.

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

V. Meliorační podnik vodního 
družstva pro Král. Městec 
a okolí, pol. okres Poděbrady:

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad .......................... 5,129.760 — Kč,

(na úpravu potoka a od
padů 250.933 Kč, na me
liorace 4,841.513 Kč, na
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opatření projektu pro 
úpravu potoka a odpadů 
7.463 Kč a na opatření 
projektu pro meliorace 
29.851 Kč).

Udržovací fond................... 453.000 — Kč
(na udržování úpravy po

toka a odpadů 250.000 
Kč a na udržování melio- 
rací 203.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka a 
odpadů až do částky ... 100.373-20 Kč,

30% na meliorace až do 
částky .............................. 1,452.453-90 Kč,

40% na opatření projektu 
pro úpravu potoka a od
padů .................................. 2.985-20 Kč,

30% na opatření projektu 
pro meliorace ..........   8.955-30 Kč,

40% na udržování úpravy 
potoka a odpadů v částce 100.000-— Kč a

30% na udržování melio- 
rací v částce ................. 60.900-—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

80% na úpravu potoka a
odpadů až do částky ... 75.279-90 Kč,

20% na meliorace až do 
částky .............................. 968.302-60 Kč,

80% na opatření projektu 
pro úpravu potoka a od
padů .................................. 2.238-90 Kč,

20% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 5.970-20 Kč,

80% na udržování úpravy 
potoka a odpadů v částce 75.000-—Kč a

20% na udržování melio-
rací v částce................... 40.600-— Kč.

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

VI. Meliorační podnik vodního
družstva v Horní Vsi, polit, 

okres .Kamenice n./L.:

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad .......................... 798.000-—Kč

(na úpravu potoka a od
padů 560.583 Kč, na me*

liorace 235.613 Kč, na 
opatření projektu pro 
úpravu potoka a odpadů 
1.108 Kč a na opatření 
projektu pro meliorace 
696 Kč).

Udržovací fond................... 43.000-—Kč
(na udržování úpravy po

toka a odpadů 26.000 Kč 
a na udržování meliorací 
17.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka a 
odpadů až do částky... . 224.233-—Kč,

30% na meliorace až do 
částky .............................. 70.683-—Kč,

40% na opatření projektu 
pro úpravu potoka a od
padů .............................. 443-— Kč,

30% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 209-—Kč,

40% na udržování úpravy 
potoka a odpadů v částce 10.400-— Kč a

30% na udržování melio
rací v částce................. 5.100-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

80% na úpravu potoka a
odpadů až do částky ... 168.175-—Kč,

20% na meliorace až do 
částky .............................. 47.123-—Kč,

30% na opatření projektu 
pro úpravu potoka a od
padů .................................. 332 — Kč,

20% na opatření projektu 
pro meliorace ................. 139-—Kč,

30% na udržování úpravy 
potoka a odpadů v částce 7.800-— Kč a

20% na udržování melio
rací v částce................... 3.400-—Kč.

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

VIL Meliorační podnik vodního 
družstva v Lodíně, pol. okres 

Hradec Králové:

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad .........................  1,281.235 —Kč

(na úpravu odpadů 62.802 
Kč, nameliorace 1,213.633
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Kč, na opatření projektu 
pro úpravu odpadů 236 
Kč a na opatření projek
tu pro meliorace 4.564 
Kč).

Udržovací fond................... 26.000-— Kč
(na udržování úpravy od

padů 6.000 Kč a na udržo
vání meliorací 20.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40°/o na úpravu odpadů až 
do částky..........................

30% na meliorace až do 
částky ..............................

40% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů ___

30% na opatření projektu 
pro meliorace .................

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

30% na udržování melio
rací v částce ...................

25.121—Kč, 

364.090— Kč, 

94— Kč, 

1.369— Kč, 

2.400—Kč a 

6.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

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

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

20% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů.........

15% na opatření projektu 
pro meliorace .................

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

12.560— Kč, 

182.045—Kč, 

48— Kč, 

684—Kč, 

1.200—Kč a
15% na udržování melio

rací v částce............. 3.000— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Příspěvek státního melioračního fondu:

45% na úpravu řeky v část
ce ................................ 100.645-46 Kč,

45% na opatření projektu 1.170-92 Kč a

45% k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 31.500—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

45% na úpravu řeky v část
ce ............................... 100.645-46 Kč,

45% na opatření projektu 1.170-92 Kč,

45% k víeenákladu za po
břežní zídky per 25.017 
Kč 44 h v částce.............  11.257-85 Kč a

45% k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 31.500—Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhi’adí město žamberk.

IX. Hrazení strží v obci Hůr
kách, pol. okres Rokycany:

Rozpočtený celkový sta
vební náklad ................. 300.000—Kč.

Udržovací fond ................. 19.200-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

50% ke stavebnímu ná
kladu až do částky......... 150.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% ke stavebnímu ná
kladu až do částky......... 90.000— Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 5.760— Kč.

Příspěvek okresní správní komise ve Zbiroze:

20% ke stavebnímu ná
kladu nejméně ............... 60.000— Kč.

VIII. úprava Divoké Orlice mě
stem žamberkem, polit, okres 

žamberk:

Uznaný stavební náklad, 
který byl vzat za podklad 
pro podpoření ze státního 
melioračního fondu .... 226.258 62 Kč

(na úpravu řeky 223.656-57 
Kč a na opatření projek
tu 2.602-05 Kč).

Udržovací fond................... 70.000-— Kč.

Příspěvek obce Hůrek:

70% k udržovacímu fondu 
v částce  ............... 13.440— Kč.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v Měříně, pol. okres 

Velké Meziříčí:

Rozpočtený celkový sta
vební náklad ................. 960.000—Kč.

Udržovací fond ................. 18.000-— Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:

35% ke stavebnímu ná
kladu až do částky----- 336.000'—Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 6.300-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

35% ke stavebnímu ná
kladu až do částky .... 336.000-— Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce .......................... 6.300-—Kč.

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

XI. Meliorační podnik I. vodního 
družstva v šardících, pol. okres 

Kyjov:

Schválený celkový stavební
náklad................................ 337.439'78 Kč

(na úpravu potoků 
232.29815 Kč, na melio- 
race 105.143-63 Kč).

Udržovací fond................... 25.500 — Kč
(na udržování úpravy po

toků 22.500 Kč a na udr
žování meliorací 3.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoků v 
částce ................................ 92.918-46 Kč,

30% na meliorace v část
ce ............... ..................... 31.543 08 Kč,

40% na udržování úpravy
potoků v částce ....... 9.000-—Kč a

30% na udržování melio
rací v částce ................... 900-—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu potoků v
částce .............................. 69.688-84 Kč,

20% na meliorace v částce 21.028-73 Kč,

30% na udržování úpravy
potoků v částce ............. 6.750-— Kč a

20% na udržování melio
rací v částce................... 600-—Kč.

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

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Blatci-Charvátech, 

pol. okres Olomouc:

Schválený celkový vícená-
klad.................................... 312.93311Kč

(na úpravu potoka a odpadů 
224.14610 Kč a na dre- 
náž 88.78701 Kč).

Udržovací fond pro celý
podnik................................ 24.000-— Kč

(na udržování úpravy po
toka a odpadů 20.000 Kč 
a na udržování drenáže
4.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 

40% na úpravu potoka a
odpadů v částce ............. 89.658-44 Kč,

30% na drenáž v částce . . 26.636-10 Kč,

40% na udržování úpravy 
potoka a odpadů v část
ce ...................................... 8.000—Kč a

30% na udržování drenáže
v částce ............................ 1.200-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu potoka a
odpadů v částce ............. 67.243-83 Kč,

20% na drenáž v částce .. 17.757-40 Kč,

30% na udržování úpravy
potoka a odpadů v část. . 6.000'— Kč a

20% na udržování drenáže 
v částce ............... ............ 800-—Kč.

Zbytek vícenákladu i udržovacího fondu 
uhradí vodní družstvo.

XIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Paskově, pol. okres 
Mistek. (úmluvaoudržovánípod- 

n i k u.)

Udržovací fond................... 25.000— Kč
(na udržování úpravy od

padů 9.000 Kč, na udržo
vání drenáží 16.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na udržování úpravy
odpadů v částce ........... 3.600-—Kč a

30% na udržování drenáží 
v částce ............................ 4.80Q-— Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru: 
30% na udržování úpravy

odpadů v částce ............. 2.700-—Kč a
20% na udržování drenáží

v částce ............................ 3.200-—Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 

družstvo.

XIV. Hrazení Děsné, pol. okres 
Šumperk:

Eozpoětený celkový staveb
ní náklad pro rok 1922 
až 1924 ............................ 1,437.400 — Kč.

Příspěvek správy státních 
silnic.................................. 153.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
60% ke stavebnímu nákla

du, nekrytému příspěv
kem správy státních sil
nic, až do částky ........... 770.640-—Kč.

Příspěvek moravskéhg zemského výboru:

30% ke stavebnímu nákla
du, nekrytému příspěv
kem správy státních sil
nic, až do částky ........... 385.320--— Kč.

Příspěvek obcí Visenberku a Koutů:

10% ke stavebnímu nákla
du, nekrytému příspěv
kem správy státních sil
nic, nejméně ................... 128.440-—Kč.
Udržování zahrážek převezmou po konečné 

kolaudaci obce Visenberk a Kouty, které jsou 
povinny nésti udržovací náklad do doby defi
nitivní úpravy řeky Děsné, nejdéle však do 
konce roku 1930, a to obec Visenberk až do 
roční částky 8.500 Kč a obec Kouty až do 
roční částky 4.344 Kč.

XV. Hrazení Stříbrnického poto
ka, pol. okres Šumperk:

Rozpočtený celtový staveb
ní náklad .......................... 1,957.419-—Kč.

Udržovací fond................... 195.000 —Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
70% ke stavebnímu nákla

du, nekrytému příspěv
ky zájemníků, až do
částky .............................. 1,244.193 — Kč,

70% k udržovacímu fondu, 
nekrytému příspěvky zá
jemníků, v částce

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% ke stavebnímu nákla
du, nekrytému příspěvky 
zájemníků, až do částky 533.226-—Kč,

30% k udržovacímu fondu, 
nekrytému příspěvky zá
jemníků, v částce ........... 45.900-—Kč.

Příspěvky zájemníků:

A. Ke stavebnímu nákladu:

a) Velkostatku Lichten-
steinského ........................

b) obce Stříbrníc...............

c) obce Starého Města na
Moravě spolu s okresním 
silničním výborem v Ha
nušovicích ........................

celkem ..................................

72.970— Kč, 

48.650—Kč a

58.380— Kč, 

180.000— Kč.

B) K udržovacímu fondu:

a) Velkostatku Lichten-
steinského .......................

b) obce Stříbrníc...............
c) obce Starého Města na

Moravě spolu s okresním 
silničním výborem v Ha
nušovicích .......................

celkem ..................................

17.030— Kč, 

11.350—Kč a

13.620— Kč, 

42.000— Kč.

XVI. Hrazení Stupavky v obci Stu
pa v ě, pol. okres Kyjov:

Rozpočtený celkový sta
vební náklad ................... 507.000-—Kč.

Udržovací fond ................. 60.000-—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

60% ke stavebnímu ná
kladu až do částky .... 304.200-— Kč,

60% k udržovacímu fondu 
v částce .......................... 36.000-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% ke stavebnímu ná
kladu až do částky .... 152.100 — Kč a

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 18.000-—Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Stupava.

Dr. Hodža v. r.
107.100— Kč.


