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65.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 26. února 1924
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 

státního melioračního fondu.

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 zemědělství stav
bami vodními, vyhlašuji, že mezi minister
stvem zemědělství, zemským (správním) vý
borem a zájemníky dojednány byly úmluvy 
o úhradě nákladu provádění a udržování pro 
tyto podniky:

I. úprava potoka Ašského a 
H^a 1 š t e r y v tratích IV. a V. 
včetně vyššího nákladu vznik
lého úpravou těchto potoků 
v trati I.—III., p o 1. okres ašský.
Celkový rozpočtený stavební

náklad %........................ . 1,012.030 Kč
(vyšší náklad vzniklý úpra
vou v tratích I.—III. 61.030 
Kč, náklad na úpravu v tra
tích IV. a V. 947.000 Kč, na 
opatření projektu pro úpra
vu tratí IV.—V. 4.000 Kč).

Udržovací fond pro trať IV.-V. 55.000 Kč. 

Příspěvek státního melioračního fondu:
50% k vyššímu nákladu prove

dené úpravy v trati I.—III. 
v částce............................. 30.515 Kč,

50% na úpravu v trati IV.—V. 
až do částky........................ 473.500 Kč,

50% na opatření projektu pro 
úpravu v trati IV. a V. . . 2.000 Kč,

50% k udržovacímu fondu pro 
trať IV.—V. v částce . . . 27.500 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
30% k Vyššímu nákladu pro

vedené úpravy v trati I.-III. 
v částce............................. 18.309 KČ,

30% na úpravu v trati IV.—V. 
až do částky........................ 284.100 Kč,

30% na opatření projektu pro
úpravu v trati IV. a V. . . 1.200 Kč,

a 30% k udržovacímu fondu
pro trať IV.—V. v částce . 16.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí okresní správní komise 
v Aši.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Konětopech-Dří- 
sech, pol. okres Brandýs n. L.
Býv. ministerstvem orby 

schválený celkový náklad
podniku........................
(na úpravu potoka a od
padů 80.772-79 K, na me- 
liorace 620 K 41 h a na 
opatření projektu 2.156 K 
80 h).

Zemským správním výbo
rem schválený celkový ná
klad podniku . . . .
(na úpravu potoka a od
padů 78.055-28 K, na 
meliorace 620-41 K a 
na opatření projektu 
2.156-80 K).

Udržovací fond ....
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 29.200 Kč 
a na udržování meliorací 
800 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka a 

odpadů v částce . . . 24.231-84 K,

83.550— K

80.832-49 K

30.000-— Kč
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30% na meliorace v částce
30% na opatření projektu
30% k udržovacímu fondu 

v částce ........................

18612 K, 
647 04 K,

9.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a

odpadů v částce . . . 23.417-— K,
30%, na meliorace v částce 186-— K,
30% na opatření projektu 647-— K,
nouzový příspěvek na stav

bu .................................. 9.800— K a
30% k udržovacímu fondu

v částce........................ 9.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva pro melioraci póze m- 
k ů n a pravém břehu Labe pod 
Králové Hradcem v Hradci Krá

lové.
Rozpočtený celkový sta

vební náklad .... 4,278.150-— Kč 
(na zřízení hlavních 
povodňovacích náhonů 
rmeliorační kostry]
2,049.380 Kč, na úpra
vu potoků a hlavních 
odpadů 1,508.430 Kč, 
na plošnou melioraci 
720.340 Kč).

Udržovací fond .... 380.000-— Kč
(na udržování hlavních 
povodňovacích náhonů 
212.500 Kč, na udržo
vání úpravy potoků a 
hlavních odpadů 87.500 
Kč, na udržování plošné 
meliorace 80.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% na zřízení hlavních 

povodňovacích náhonů 
až do částky . . . .

40% na úpravu potoků a 
hlavních odpadů až do 
částky........................

30% na plošnou melioraci 
až do částky . . . .

30% na udržování hlav
ních povodňovacích ná
honů v částce . . . .

922.221— Kč,

603.372— Kč, 

216.102— Kč,

63.750— Kč,

40% na udržování úpravy 
potoků a hlavních od
padů v částce .... 35.000— Kč a

30%na udržování plošné
meliorace v částce . . 24.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

45% na zřízení hlavních 
povodňovacích náhonů 
až do částky . . . .

30% na úpravu potoků a 
hlavních odpadů až do 
částky.........................

20% na plošnou melioraci 
až do částky . . . .

20% na udržování hlav
ních povodňovacích ná
honů v částce ....

30% na udržování úpravy 
potoků a hlavních od
padů v částce . . . .

20% na udržování plošné 
meliorace v částce . .

922.221— Kč,

452.529— Kč, 

144.068— Kč,

42.500— Kč,

26.250— Kč a 

16.000— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva pro Poucho v-P i 1 e t i c e, 

pol. okres královéhradecký.

(Úmluva o udržování podniku.)
Udržovací fond.................... 150.000— Kč

(na udržování úpravy po
toka Pileticko-Skalického
130.000 Kč, na udržování 
melioraci 20.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% z částky 78.000 Kč, 

o kterou se stávající 
udržovací fond pro re
gulace per 52.000 Kč do
plní .................................. 23.400— Kč,

20% na udržování me- 
liorací............................. 4.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% celé regulační části 
udržovacího fondu . . . 39.000— Kč a

20% na udržování me- 
liorací............................. 4.000— Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 

družstvo.
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V. Meliorační podnik vodního 
, družstva v Kostelci, pol. okres 

jičínský.

Schválený celkový náklad
podniku .........................  490.92717 Kč
(na meliorace 487.183 Kč 
17 h, na opatření projek
tu 3.744 Kč).

Udržovací fond.................... 15.000— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% na meliorace v částce . 146.154-95 Kč, 
30% na opatření projektu . 1.123-20 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce......................... 4.500— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
20% na meliorace v částce 97.436-63 Kč, 
20% na opatření projektu . 748-80 Kč a
20% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Chlumci n. C i d 1., 

Pol. okres novobydžovský.
Schválený celkový náklad pod-

niku....................................... 90.281-61 K
(na meliorace 87.723-59 K, 
na opatření projektu 
2.558-02 K).

Udržovací fond........................  19.000— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20/o^ke stavebnímu nákladu 

v cástce............................. 17.544-72 K,
20% na opatření projektu . . 511-60 K,

udržovacímu fondu
v cástce.............................  4.750— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20 /o ^ ke stavebnímu nákladu

^ castce............................. 17.544-72 K,
20% na opatření projektu . . 511 60 K,
15\.k udržovacímu fondu 

V castce............................. 2.850— Kč.
vaSří stavebního nákladu, jakož 

o fondu uhradí vodní družstvo.

VII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Chýnici, pol. okres 

novobydžovský.

Schválený celkový stavební
náklad ...... 238.276-40 Kč
(na úpravu odpadů 
145.909-62 Kč, na melio
race 82.850-86 Kč, na 
opatření projektu pro 
úpravu odpadů 4.025-23 
Kč, na opatření projektu 
pro meliorace 5.490-69 
Kč).

Udržovací fond .... 74.700-— Kč , 
(na udržování úpravy 
odpadů 55.500 Kč, na 
udržování meliorací 
19.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů
v částce ......................... 43.772-88 Kč,

20% na meliorace v částce 16.570-17 Kč,

30% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů . . 1.207-57 Kč,

20% na opatření projektu 
pro meliorace .... 1.098-14 Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce .... 16.650— Kč a

20% na udržování meliorací 
v částce ........................ 3.840— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů 
v částce........................

30% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů . .

20% na opatření projektu 
pro meliorace ....

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce . . .

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

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

43.772-88 Kč,

16.57017 Kč,

1.207-57 Kč,

1.098-14 Kč,

16.650— Kč a

2.880— Kč.
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VIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Mikulově, pol. 

okres mikulovský.
(Úmluva o provedení III. oddílu a o udržo

vání celého podniku.)
Rozpočtený stavební náklad

III. oddílu.................... 605.000— Kč
(na úpravu odpadů
65.000 Kč, na meliorace
540.000 Kč).

Udržovací fond pro celý
podnik........................  149.000— Kč
(na udržování úpravy 
mikulovského potoka a 
odpadů 75.000 Kč, na 
udržování meliorací
74.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% na úpravu odpadů až

do částky........................ 26.000— Kč,
80% na meliorace až do

částky.............................  162.000— Kč,
80% na udržování úpravy

potoka a odpadů v částce 22.500— Kč a 
20% na udržování meliorací

v částce........................  14.800— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až

do částky........................ 19.500— Kč,
20% na meliorace až do

částky.............................  108.000— Kč,
30% na udržování úpravy

potoka a odpadů v částce 22.500— Kč a 
20% na udržování meliorací

v částce............................. 14.800— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

IX. Hrazení bystřin v povodí 
řeky Bečvy; stavební program 

pro rok 1922—1925.
Celkový rozpočtený náklad . . 4,310.000 Kč. 
Doplněk udržovacího fondu 

zřízeného již podle ustano

vení § 3 zákona ze dne 2. 
srpna 1910, č. 81 mor. z. z., 
na částku 1,000.000 Kč . 330.006-74 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% ke stavebnímu nákladu 
nekrytému příspěvky zá- 
jemníků až do částky . . 2,808.400-— Kč,

70% na doplnění udržova
cího fondu v částce . . . 231.004-72 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% ke stavebnímu nákladu 
nekrytému příspěvky zá- 
jemníků až do částky . . 1,203.600-— Kč,

30% na doplnění udržova
cího fondu v částce . . 99.002-02 Kč.

X. částečná úprava řeky Bělé 
u mlýna Jindřicha Schlesin- 
g e r a v české Vsi, pol. okres f r ý- 
valdovský, v trati od zaústění 
potoka Gobelbachu až k jezu 
Schrothova.mlýna v Sandhýblu.

Rozpočtený celkový stavební
náklad..............................  850.000— Kč.

Udržovací fond..................... 35.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

45% ke stavebnímu nákladu
až do částky.........................  382.500— Kč,

45% k udržovacímu fondu 
v částce..............................  15.750— Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:

35% ke stavebnímu nákladu
až do částky..................... 297.500— Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce..............................  12.250-— Kc.

_ Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí obec česká Ves.

Dr. Hodža v. r.

Státní tisltárna v Praze,


