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(90. a 91.) 90. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního
fondu. — 91. Vyhláška, "kterou se stanoví pohraniční pásmo v Čechách na hranici rakouské.

90.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 5. dubna 1924
o dojednání úmluv pro podniky podpořené
ze státního melioračního fondu.
Podle §u B, předposledního 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 ze
mědělství 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- Úprava potoka Hlavnovského
s přítoky a meliorace přileh
lých pozemků vodním druž
stvem v Hlavně Sudově, pol.
okres Brandýs n. Labem.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
II. Meliorační podnik vodního

družstva ve Vilémově,
okres čáslavský.

pol.

Schválený celkový stavební
náklad.................................... 435.784-— Kč
(na úpravu potoka
43.349-41 Kč a na melio
race s odpady
392.434-59 Kč).
Udržovací fond.......................
78.000 — Kč
(na udržování úpravy po
toka 25.000 Kč, na udržová
ní úpravy odpadů 3.000 Kč
a na udržování meliorací
50.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:

39.900 Kč,
4.400 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

Příspěvek státního melioračního fondu:

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na udržování úpravy
Potoka a odpadů v částce..

4.400 Kč.

30% na úpravu potoka
13.004 82 Kč,
v částce ...............................
30% na meliorace a úpravu
odpadů v částce ................. 117.730-38 Kč,
30% na udržování úpravy
7.500 —- Kč,
potoka v částce .................
30% na udržování úpravy od
900 —Kč,
padů v částce ...................
30% na udržování meliorací
15.000— Kč.
v částce ...............................

(Úmluva o udržování podniku.)
155.000 Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 133.000 Kč,
11 a udržování meliorací
22.000 Kč).

Udržovací fond.......................

na udržování úpravy
Potoka a odpadů v částce..
20% na udržování meliorací
v částce ...............................

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

39.900 Kč,

30% na úpravu
potoka
v částce ...............................

13.004-82 Kč,

20% na meliorace a úpravu
odpadů v částce...................

78.486 92 Kč,
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30% na udržování úpravy
potoka v částce .................

7.500-— Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce ...............

600-— Kč,

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

10.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
60% ke stavebnímu nákladu
až do částky.......................
1,464.000 Kč,
24% k udržovacímu fondu
v částce ................................

37.680 Kč.

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

Příspěvek zemského správního výboru:
26% ke stavebnímu nákladu
až do částky.......................
634.400 Kč,

III. Meliorační podnik vodního
družstva v Zaříčanech, pol.

26% k udržovacímu fondu
v částce ................................

okres čáslavský.
Schválený celkový stavební
náklad ..................................
(na úpravu potoka a od
padů 27.748 Kč, na meliorace 81.396 Kč).
Udržovací fond .....................
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 15.000 Kč,
na udržování meliorací
10.000 Kč).

109.144 Kč

25.000 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka a od
padů v částce .....................
20% na meliorace v částce. .
30% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce
20% na udržování meliorací
v částce ...............................

8.324 Kč,
16.279 Kč,
4.500 Kč,

40.820 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí okres Dvůr Králové n. L.
a město Dvůr Králové n. L.
V. Meliorační podnik vodního
družstva Úhřetice-TuněchodyMětice, pol. okres chrudimský.
Rozpočtený celkový stavební
náklad .................................. 696.029 25 Kč
(na úpravu odpadů
166.275 Kč, na meliorace
522.240 Kč, na opatření
projektu pro úpravu od
padů *1.951-10 Kč a na opa
tření projektu pro melio
race 5.563-15 Kč).
Udržovací fond.......................
26.000-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 15.000 Kč, na udržo
vání meliorací 11.000 Kč).

2.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a od
padů v částce .....................
'
8.324 Kč,
20% na mUiorace v částce..
16.279 Kč,
30% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce
4.500 Kč,
20% na udržování meliorací
v částce..................... ..........
2.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
IV. Hrazení Hartského potoka
ve Dvoře Král. n. L. a v obci
Huntýřově, pol. okres Dvůr
Králové n. L.
Rozpočtený celkový stavební
náklad ..................................
2,440.000 Kč.
Udržovací fond .....................
157.000 Kč.

40% na úpravu odpadů až do
66.510 — Kč,
částky ............................. .. .
30% na meliorace až do
částky ...............■........... .. . . 156.672— Kč,
40% na opatření projektu pro
780— Kč,
úpravu odpadů ...................
30% na opatření projektu pro
1.669—Kč,
meliorace .............................
40% na udržování úpravy od
6.000— Kč,
padů v částce .....................
30% na udržování meliorací
3.300— Kč.
v částce ................................

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 49.882-50 Kc,
15% na meliorace až do
částky ...............................

78.336-Kc,
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úpravu odpadů ...................
15% na opatření projektu pro
meliorace ..............................
30% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
15% na udržování meliorací
v částce ................................

4.500— Kč,

20% na opatření projektu
pro meliorace .....................
30% na udržování regulací
v částce ...............................
20% na udržování meliorací
v částce ...............................

1.650— Kč.

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

585— Kč,
834— Kč,

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VI. Meliorační podnik vodního
družstva ve Skvrnově, pol.

okres kolínský.
Rozpočtený celkový stavební
náklad .................................. 114.810 26 Kč
(na regulace [úprava po. toká a hospodářské nádrže]
45.207-33 Kč, na meliorace
66.917-61 Kč, na opatření
projektu
pro
regulace
310 Kč a na opatření pro
jektu pro meliorace
2.375 32 Kč).
Udržovací fond..................... ..
22.000-—Kč
(na udržování regulací
7.000 Kč, na udržování me
liorací 15.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na regulace až do
částky .................
20% na meliorace až do
částky . . .
30% na opatření proj ektu
pro regulace . .. .
20% na opatření proj ektu
pro meliorace . . .
°0 % ^ na udržování regulací
v částce ..
20% na udržování meliorací
v částce ........

13.562-20 Kč,
13.383-52 Kč,
93-— Kč,
475-06 Kč,
2.100— Kč,
3.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na regulace až do
částky ..................................
20% na meliorace až do
částky
30% na opatření projektu
pro regulace .....................
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13.383-52 Kč,
93— Kč,

475 06 Kč,
2.100— Kč,
3.000— Kč.

VII. Meliorační podnik vodního
družstva v Radíkovicích, pol.
okres královéhradecký.
Rozpočtený celkový stavební
náklad .................................
(na regulace [úprava po
toka s náplavkou a úprava
odpadů] 190.000 Kč, na me
liorace 717.981 Kč, na opa
tření projektu pro regulace
319 Kč a na opatření pro
jektu pro meliorace
3.160 Kč).
Udržovací fond ...................v
(na udržování regulací
10.000 Kč, na udržování
meliorací 14.700 Kč).

911.460 Kč

24.700 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na regulace až do
částky .................................
30% na meliorace až do
částky .................................
40% na opatření projektu pro
regulace ...............................
30% na opatření projektu pro
meliorace .............................
40% na udržování regulací
v částce ...............................
30% na udržování meliorací
v částce ....................... • • •

76.000 Kč,
215.394 KČ,
127 Kč,
948 Kč,
4.000 Kč,
4.410 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na regulace až do
částky .................................
20% na meliorace až do
částky .................................
30% na opatření projektu pro
regulace ...............................
20% na opatření projektu pro
meliorace .................

57.000 Kč,
143.596 Kč,
95 Kč,
632 Kč,
67’

Sbírka zákonů a nařízení, č. 90-

474
30% na udržování regulací
v částce ................................

3.000 Kč,

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

2.940 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VIII. Meliorační podnik vodního
družstva pro Mnichovo Hra
diště a okolí, pol. okres mnichovohradištský.
Rozpočtený celkový stavební
náklad ..................................1,366.111-64 Kč
(na úpravu potoka přestavlckého 171.756-83 Kč, na
meliorace 1,194.354-81 Kč).
Udržovací fond .......................
31.000-—Kč
(na udržování úpravy po
toka 11.000 Kč a na udržo
vání meliorací 20.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až do
částky ..................................
30% na meliorace až
částky .........................

68.702-73 Kč,

do
358.306-44 Kč,

40% na udržování úpravy po
toka v částce ....................

4.400-— Kč,

30% na udržování meliorací
v částce ................................

6.000-—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka až do
51.527 05 Kč,
částky ..................................
20% na meliorace až do
částky ................................. 238.870-96 Kč,
30% na udržování úpravy po
3.300— Kč,
toka v částce .......................
20% na udržování meliorací
4.000— Kč.
v částce ...............................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
IX. Meliorační podnik vodního
družstva v Básnicích, pol.
okres novopacký.
Rozpočtený celkový stavební
náklad ................................. 1,376.880—Kč
(na úpravu odpadů
56.414-60 Kč, na meliorace
1,316.566-70 Kč, na opa

tření projektu pro úpravu
odpadů 160-40 Kč a na
opatření projektu pro me
liorace 3.737-95 Kč).
Udržovací fond .......................
(na udržování úpravy od
padů 5.000 Kč a na udržo
vání meliorací 26.000 Kč).

31.000-— Kč

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

22.566-— Kč,

30% na meliorace až do
částky .................................. 394.970-—Kč,
40 % na opatření proj ektu pro
úpravu odpadů ...................

64-—Kč,

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

1.121 — Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce .....................

2.000-—Kč,

30% na udržování meliorací
v částce ................................

7.800-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů až do
11.283—Kč,
částky ..................................
15% na meliorace až do
částky.................................... 197.485— Kč,
20% na opatření projektu pro
32—Kč,
úpravu odpadů ...................
15% na opatření projektu pro
560— Kč,
meliorace ..............................
20% na udržování úpravy od
padů v částce.......................
1.000-—Kč,
15% na udržování meliorací
v částce ................................

3.900-—Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
X. Meliorační podnik spoje
ného vodního družstva Netřeb i c e IV. - č i n ě v e s IV., pol. okres
poděbradský.
Rozpočtený celkový stavební
náklad ..................................4,787.484-72 Kc
(na úpravu potoků a ho
spodářské nádrže
329.901-84 Kč, na úpravu
odpadů 205.708-47 Kč, na
meliorace 4,233.230-74 Kč,
na opatření projektu pro
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regulace 4.213-70 Kč a na
opatření projektu pro meliorace 14.429 97 Kč).
Udržovací fond ....................... 210.000-— Kč
(na udržování regulací
[úpravy potoku, hospodář
ské nádrže a úpravy odpa
dů] 137.000 Kč, na udržo
vání meliorací 73.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků a ho
spodářské nádrže až do
částky.................................... 131.960-74 Kč,
40% na úpravu odpadů až do
částky....................................

82.283-39 Kč,

30% na meliorace až do
částky.................................... 1,269.969 22 Kč,
40% na opatření projektu pro
regulace ................................

1.685-48 Kč,

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

4.328-99 Kč,

40% na udržování regulací
v částce ................................

54.800-— Kč,

30% na udržování meliorací
v částce ................................

21.900-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoků a ho
spodářské nádrže až do
98.970-55 Kč,
částky ..................................
20% na úpravu odpadů až do
41.141-69 Kč,
částky ..................................
15% na meliorace až do
částky .................................. 634.984 61 Kč,
30% na opatření projektu pro
1.26411 Kč,
regulace ................................
15% na opatření projektu pro
2.164 50 Kč,
meliorace .............................
30% na udržování regulací
41.100— Kč,
v částce ................................
15% na udržování meliorací
10.950— Kč.
v částce ................................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo-

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
XI. Meliorační podnik vodního
družstva v Podmokách, pol.
okres poděbradský.

Rozpočtený celkový stavební
náklad .............................. 975.000 — Kč

(na úpravu potoka Velenky a odpadu včetně výloh
projektních 74.300 Kč, na
meliorace včetně výloh pro
jektních 900.700 Kč).
Udržovací fond.......................
(na udržování úpravy po
toka a odpadu 12.000 Kč,
' na udržování meliorací
15.000 Kč).

27.000-— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka a od
padu až do částky...............

26.005 — Kč,

25% na meliorace až do
částky ................................. 225.175— Kč,
35% na udržování úpravy po
toka a odpadu v částce-----

4.200— Kč,

25% na udržování meliorací
v částce........................... • • •

3.750-"- Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a od
padu až do částky.............

22.290

Kc,

20% na meliorace až do
částky .................................. 180.140

Kc,

30% na udržování úpravy po
toka a odpadu v částce ....

3.600— Kč,

20% na udržování meliorací
3.000 — Kč.
v částce ........ .....................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
XII. Meliorační podnik vodního
družstva v Boru u Chrouste víc,

pol. okres vysokomýtský.
Schválený celkový náklad podniku ................................... .. 680.98/i Mvc
(na regulace 404.428-53 Kc,
na meliorace 279.632 /6 Kč,
na opatření projektu pro
regulace 1.138-61 Kč, na
opatření projektu pro me
liorace 787-27 Kč).
Udržovací fond ...................•_
(na udržování regulací
20.000 Kč, na udržování
meliorací 12.000 Kč).

32.000

Kč
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Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na legulace v částce....

161.771-41 Kč,

30% na meliorace v částce. ..

83,889-83 Kč,

40% na opatření projektu pro
regulace ................................

455-44 Kč,

30% na opatření projektu pro
meliorace..................
236-18
40% na udržování regulací
v částce................................

Kč,

8.000—Kč,

30% na udržování meliorací
v částce..................
3.600— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:

XIV. Meliorační podnik vodního
družstva ve Vícově, pol. okres
p r o s t ě j o v s k ý.
Schválený celkový vyšší ná
klad ...................................... 390.774-39 Kč
(na úpravu odpadů
32.629-28 Kč, na drenáž
358.145-11 Kč).
Udržovací fond pro celý
podnik ..................................
16.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 4.000 Kč, na udržo
vání drenáže 12.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:

40% vyššího nákladu na
úpravu odpadů v částce....
13.051-71 Kč,
20% na melioracev částce. . .
55.926-55Kč,
30% vyššího nákladu na dre
náž v částce.......................... 107.443-53 Kč,
30% na opatření projektu pro
regulace....................
341-58
Kč, 40% na udržování úpravy od
padů v částce.......................
1.600— Kč,
20% na opatření projektu pro
meliorace ..............................
157-45 Kč, 30% na udržování drenáže
v částce ................................
3.600—Kč.
30% na udržování regulací
v částce ................................
6.000— Kč,
Příspěvek moravského zemského výboru:
20% na udržování meliorací
v částce ................................
2.400— Kč. 30% vyššího nákladu na
úpravu odpadů v částce . ..
9.788-78 Kč,
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
20% vyššího nákladu na dre
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
náž v částce .......................
71.629-02 Kč,
30% na regulace v částce . ..

121.328-56 Kč,

XIII. Meliorační podnik vodního
družstva v Puklicích, pol. okres
jihlavský.

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

1-200—Kč,

20% na udržování drenáže
v částce................................

2.400— Kč.

Rozpočtený celkový stavební
náklad .................................. 410.000— Kč.
Udržovací fond.....................
10.000— Kč.

Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí vodní družstvo. '

Příspěvek státního melioračního fondu:

za ministra Dra Hodžu.

Malypetr v. r.
35% ke stavebnímu nákladu
až do částky........................ 143.500— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce................................
3.500— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákladu
až do částky......................... 143.500— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce................................

3.500— Kč.

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

91.
Vyhláška ministra financí
ze dne 8. března 1924,
kterou se stanoví pohraniční pásmo v Ce
chách na hranici rakouské.
Na základě §§ 4, 5 a 6 celního a^monopolního řádu ze dne 11. července 1835 sta
noví se pohraniční pásmo v Čechách proti
republice Rakouské takto;

