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jenské gážisty, kteří v den vyhlášení zák. 
č. 152/1923 Sb. z. a n. konali činnou službu 
jako gážisté z povolání.

ČÁST III.

Závěrečná ustanovení.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 13. prosince 1923

o dojednání úmluv pro podniky podpořené 
ze státního melioračního fondu.

11.

§ 47.

Zálohy na zvýšené požitky po
skytnuté před definitivním za

řáděním do požitků.

Zařádění do požitků podle ustanovení to
hoto nařízení provede se teprve po přezkou
šení přehledu služební doby příslušnými or
gány ; do této doby se doplatky, pokud budou 
vyplaceny, pokládají za zálohu.

§ 48.

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

I. Melioráční podnik vodního 
družstva v Dolních Krůtech, po

litický okres kolínský.

Koz hodování o případech, na něž 
nelze přímo použiti ustanovení 

tohoto nařízení.

Případy, na něž nelze přímo použiti usta
novení tohoto nařízení, rozhodne ministerstvo 
národní obrany v dohodě s ministerstvem fi
nancí a vnitra.

, § 49.

Účinnost a provedení.

(1) Eventuální doplatky, na něž vznikne 
nárok podle ustanovení §§26 až 45, přinále
žejí od 1. ledna 1921; jinak nabývá toto na
řízení účinnosti zároveň s vyhlášením zák. 
č. 152/1923 Sb. z. a n.

(2) Provésti toto nařízení ukládá se mi
nistru národní obrany a financí v dohodě 
s ostatními zúčastněnými ministry.

Švehla v. r.

Udržal v. r.
Bečka v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r. 
Stříbrný v. r.
Srba v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Rozpočtený celkový stavební
náklad .......................... 787.950—Kč
(na úpravu potoka, odpa
dů a hospodářské nádrže 
69.930 Kč, na meliorace 
715.050 Kč, na opatření 
projektu pro regulace 370 
Kč a na opatření projektu 
pro meliorace 2600 Kč).

Udržovací fond ...................  20.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toka, odpadů a hospod, ná
drže 6000 Kč, na udržování 
meliorací 14.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka, od
padů a nádrže až do částky 27.972-—• Kč,

30% na meliorace až do
částky .............................. 214.515-— Kč,

40% na opatření projektu
pro regulace...................... 148-— Kč,

30% na opatření projektu
pro meliorace.................... 780-— Kč,

40% na udržování úpravy
potoka, odpadů a nádrže 
v částce ........................... 2.400— Kč a

30% na udržování meliorací 
v částce ........................... 4.200—- Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu potoka, od

padů a nádrže až do částky 13.986'— Kč,
15% na meliorace až do 

částky .............................. 107.258— Kč,
20% na opatření projektu 

pro regulace.....................
15% na opatření projektu 

pro meliorace...................
20% na udržování úpravy 

potoka, odpadů a nádrže 
v částce ...........................

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

74— Kč,

390— Kč,

1.200— Kč,

2.100— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Oujezdci, pol. okres 

kolínský.
Rozpočtený celkový stavební

náklad .............................. 803.285— Kč
(na úpravu potoka 
61.309 34 Kč, na meliorace 
739.417-71 Kč, na opatření 
projektu pro regulace 
290 66 Kč, na opatření 
projektu pro meliorace 
2267-29 Kč).

Udržovací fond ................... 30.000-_ Kč
(na udržování úpravy po
toka 6500 Kč a na udržo
vání meliorací 23.500 Kč).

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

částky ..............................  24.523-74 Kč,
30% na meliorace až do 

částky ............................... 221.825-31 Kč,
40% na opatření projektu 

pro regulace...................... 116-26 Kč,
30% na opatření projektu 

pro meliorace ................. 680-19 Kč,
40% na udržování úpravy 

potoka v částce............... 2.600-— Kč a
30% na udržování meliorací 

v částce ........................... 7.050— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu potoka až do 

částky ............................. 12.200— Kč,

15% na meliorace až do 
částky ................................110.912-50 Kč,

15% na opatření projektu 
pro meliorace..................... 340-50 Kč,

20% na udržování úpravy 
potoka v částce............... 1.300-— Kč a

15% na udržování meliorací 
v částce ........................... 3.525-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva v Modřanech, politický 

okres smíchovský.

Rozpočtený celkový stavební
náklad ...............................560.900— Kč
(na úpravu potoků a od
padů 185.540 Kč, na ploš
nou meliorací 373.860 Kč, 
na opatření projektu pro 
regulace 600 Kč, na opa
tření projektu pro melio
race 1.400 Kč).

Udržovací fond ...................  32.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 19.500 Kč, 
na udržování meliorací 
12.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoků a od
padů až do částky .......... 74.216— Kč,

30% na meliorace až do část
ky ...........  112.008— Kč,

40% na opatření projektu 
pro regulace..................... 240— Kč,

30% na opatření projektu 
pro meliorace ........... 420-— Kč,

40% na udržování úpravy 
potoků a odpadů v částce 7.800-— Kč a

30% na udržování meliorací 
v částce ........................... 3.750— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu potoků a od-
pádů až do částky .......... 55.662—- Kč,

20% na meliorace až do
částky ........ 74.672-- Kč,

30% na opatření projektu
pro regulace ................... 180-- Kč,
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20% na opatření projektu 
pro meliorace ................... 280-— Kč,

30% na udržování úpravy po-
toků a odpadů v částce . . 5.850-- Kč a

20% na udržování meliorací
v částce ........................... 2.500—- Kč.

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

IV. Meliorační podnik vodního
družstva v Sopotnici, pol. okres 

lanškrounský.

Schválený celkový stavební
náklad ............................... 95.019 28 Kč
(na úpravu odpadů 
24.992-81 Kč, na melio
race 66.43119 Kč, na opa
tření projektu pro úpravu 
odpadů 870 Kč, na opa
tření projektu pro melio
race 2.725-28 Kč).

Udržovací fond ...................  23.900-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 8.600 Kč, na udržo
vání meliorací 15.300. Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů v
částce ............................... 7.497-84 Kč,

20% na meliorace v částce . 13.286-23 Kč,
30% na opatření projektu 

pro úpravu odpadů.......... 261-— Kč,
20% na opatření projektu

pro meliorace................... 545 08 Kč,
30% na udržování úpravy 

odpadů v částce .............  2.580-— Kč a
20% na udržování meliorací 

v částce ........................... 3.060— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů v 
částce ............................... 7.497 84 Kč,

20% na meliorace v částce . 13.286 24 Kč,
30% na opatření projektu 

pro úpravu odpadů.......... 261-— Kč,
20% na opatření projektu

pro meliorace ............... . • 545 05 Kč,

30% na udržování úpravy
odpadů v částce...............  2.580-— Kč a

20% na udržování meliorací 
v částce ........................... 3.060— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

V. Dokončení zahrazovacích 
prací napotoce Langensack vob- 
c í c h B1 o v u a Mířeticích, pol. okr.

k a d a ň s k ý.

Vyšší náklad potřebný pro
dokončení těchto prací . .. 510.000-— Kč.

Udržovací fond pro celý pod
nik .................................... 120.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k vyššímu nákladu až 

do částky .........................229.500-— Kč,
45% k udržovacímu fondu 

v částce ............................  54.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

45% k vyššímu nákladu až 
do částky .........................229.500-— Kč,

45% k udržovacímu fondu 
v částce.............................. 54.000— Kč.
Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova

cího fondu uhradí obec Blov a Mířetice.

VI. úprava řeky Bečvy. Stavební
program pro rok 1923.

Schválený rozpočet úprav
ních prací pro rok 1923 
činí ................................ 5,321.000— Kč.

Po odečtení přebytku z mi
nulých let činí nekrytá 
potřeba pro rok 1923.. .4,590.000-— Kč,

jež se uhradí:
50% ním příspěvkem stát

ního melioračního fondu 
až do částky .................2,295.000-— Kč, •

50% ním příspěvkem mo
ravského zemského vý
boru až do částky..........2,295.000-— Kč.
Udržovací fond, zřízený ve smyslu ustano

vení §u 21 zákona ze dne 18. září 1891, čís. 
55 mor. z. z., činil koncem září 1922 částku 
81.291 Kč. K sesílení tohoto udržovacího 
fondu, do něhož počínajíc dnem 1. ledna 1923 
plynou veškeré výtěžky z majetku fondu pro 
úpravu Bečvy, přispěje v roce 1923:
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Státní meliorační fond část
kou .•................................150.000— Kč a

moravský zemský výbor rov
něž částkou .................... 150.000— Kč.
Z udržovacího fondu hradí se počínajíc

1. lednem 1923 zatím náklad na udržování 
kolaudované trati Vsetínské Bečvy v km 
000—11163.

VII. ^Meliorační podnik vodního 
družstva v Benkově, pol. okres 

šternberský.

(úmluva o udržování podniku.)

Udržovací fond ................... 30.000 — Kč
(na udržování úpravy od
padů 20.000 Kč, na udržo
vání drenáže 10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce................ 6.000-— Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce ........................... 2.000— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru;

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce...............  6.000— Kč a

20% na udržování drenáže 
v částce ........................... 2.000-—- XČ.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

Dr. Hodža v. r.

I

Státní tiskárna v Praze,


