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198.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 1. září 1924
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 

státního melioračního fondu.

Podle §u 3, 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 země
dělství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi 
ministerstyem zemědělství, příslušným zem
ským (správním) výborem a zájemníky do
jednány byly úmluvy o úhradě nákladu pro
vádění a udržování pro tyto podniky:

k Meliorační podnik II. 
družstva v Podstráni 

P o 1. okres Dvůr K r á 1.

v o d n i h o 
ž í r e c k é,

n. L.
Schválený stavební náklad

Podniku...............................  133.097-79 K
(na úpravu hospod, nádrže 
a odpadů 18.156-49 K, na 
meliorace 110.502-90 K, na 
opatření projektu pro úpra
vu odpadů a hospodářské 
nádrže 629 K, na opatření 
Proj ektu pro meliorace 
3.809-40 K).

Udržovací fond .....................  51.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů a hospodářské nádrže 
^2.000 Kč, na udržování 
niehorací 29.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40/o na úpravu odpadů a ho

spodářské nádrže v částce.. 7.262-60 K,

30% na meliorace v částce . . 33.150-87 K,
40% na opatření projektu pro 

úpravu odpadů a hospodář- • 
ské nádrže ......................... 251-60 K,

30% na opatření projektu pro 
meliorace ........................ 1.142 82 K,

40% na udržování úpravy odpa
dů a hosp. nádrže v částce 8.800-— Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ............................. 8.700-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu odpadů a ho
spodář. nádrže v částce . . 3.631-30 K,

15% na meliorace v částce . . 16.575-43 K,

20% na opatření projektu pro 
úpravu odpadů a hospodář
ské nádrže ......................... 125-80 K,

15% na opatření projektu pro 
meliorace ........................... 571-41 K,

20% na udržování úpravy 
odpadů a hospod, nádrže 
v částce............................... 4.400-— Kč,

15% na udržování meliorací 
v částce...................... 4.350-— Kč.

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

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v L a p p i t z f e 1 d u a T h u r- 

n u, p o 1. okres Chebský.

Celkový rozpočtený náklad .. 567.332-43 Kč 
(na úpravu potoků 
303.304-70 Kč, na meliorace 
264.027-73 Kč).
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Udržovací fond ...................... 87.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toků 47.500 Kč, na udržo
vání meliorací 89.500 Kč).

Příspěvek státního melioraěního fondu:
30% na úpravu potoků až do 

částky ................................. 90.991-41 Kč,

20% na meliorace až do částky 52.805-55 Kč,
30% na udržování úpravy po

toků v částce.....................  14.250— Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce ............................... 7.900— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoků až do 

částky ................................. 90.991-41 Kč,
20% na meliorace až do částky 52.805-55 Kč,
30% na udržování úpravy po

toků v částce.....................  14.250-— Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce............................... 7.900-— Kč.

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

III. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Blešně, pol. 

okres královéhradecký.

Rozpočtený celkový stavební
náklad................................. 587.000 Kč
(na úpravu odpadů 150.000 
Kč, na meliorace 437.000 
Kč).

Udržovací fond ..................... 24.000 Kč.
(na udržování úpravy od
padů 13.500 Kč, na udržo
vání meliorací 10.500 Kč).

20% na meliorace až do částky 87.400 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce...................... 4.050 Kč,

20% na udržování meliorací
v částce ............................. 2.100 Kč.

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

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

královéhradecký.

Schválený celkový náklad pod
niku .....................................  625.008-65 Kč
(na úpravu odpadů 21.280 79 
Kč, na drenáž 601.944 21 Kč, 
na opatření projektu pro 
úpravu odpadů 77 Kč, na 
opatření projektu pro dre
náž 1.706-65 Kč).

Udržovací fond  ................ 13.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 2.300 Kč, na udržování 
drenáže 10.700 Kč).

Příspěvek státního melioraěního fondu:

40% na úpravu odpadů 
v částce............................... 8.512-31 Kč,

30% na drenáž v částce........ 180.583-26 Kč,
40% na opatření projektu pro

úpravu odpadů.................... 30 80 Kč,

30% na opatření projektu pro
drenáž ............................... 512-— Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce • •................. 920— Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce............................... 3.210-— Kč.

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

částky................................. 60.000 Kč,
30% na meliorace až do částky 131.100 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce..................... 5.400 Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ............................. 3.150 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do

částky........ .......................... 45.000 Kč,

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu odpadů
v částce ................................ 4.25615 Kč,

15% na drenáž v částce .... 90.291-63 Kč,

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

15%. na opatření projektu pro 
drenáž .................................

15-40 KČ, 

Kč,256

20% na udržování úpravy od
padů v částce...................... 460-— Kc'

15% na udržování drenáže
v částce................................. 1.605 Kc.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

V. Meliorační podnik vodního 
družstva v Nepoměřicích, pol. 

okres kutnohorský.

Schválený stavební náklad . . 176.390 09 K 
(na úpravu potoka a odpadů 
38.284-73 K, na meliorace 
138.105-36 K).

Udržovací fond ...................... 32.000-—• Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 12.000 Kč, 
na udržování meliorací
20.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a od

padů v částce.....................  15.313-89 K,
30% na meliorace v částce . . 41.431 61 K,
40% na. udržování úpravy po

toka a odpadů v částce .. . 4.800-— Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ............................. 6.000 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a od

padů v částce................... 11.485-42 K,
15% na meliorace v částce . . . 20.715-80 K,
30% na udržování úpravy po

toka a odpadů v částce . .. 3.600-— Kč,
15% na udržování meliorací 

v částce............................... 3.000 — Kč.

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

Meliorační podnik vodního 
družstva Dolany — Plch — ždá- 

n i e e, pol. okres pardubický.

Schválený celkový náklad
Podniku ............................. 413'.133-28 Kč
(na úpravu potoků a odpadů 
146.088-83 Kč, na meliorace 
267.044-45 Kč).

Udržovací fond.......................  128.000 — Kč
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 70.000 Kč, na 
Udržování meliorací 58.000 
Kc).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% na úpravu potoků a od

padů v částce.................... 43.826-65 Kč,
20% na meliorace v částce . . 53.408-89 Kč,
30% na udržování úpravy po

toků a odpadů v částce .. . 21.000-— Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce ............................. 11.600— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoků a od

padů v částce....................... 43.826-65 Kč,
20% na meliorace v částce .. 53.408-89 Kč,
30% na udržování úpravy po

toků a odpadů v částce .. . 21.000— Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce ............................. 11.600-— Kč.

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

VII. Dokončení zahrážek na po
toce Weidenbachu v žandově,

pol. okres českolipský.

Rozpočtený vyšší náklad pod
niku ..................................... 300.000 Kč.

Doplněk udržovacího fondu 
zřízeného již úmluvou uve
řejněnou pod č. 182/1922 
Sb. z. a n. z 32.000 Kč na
52.000 Kč........................... 20.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
60% k vyššímu nákladu až do

částky ........................... 180.000 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% k vyššímu nákladu až do 

částky ............................. 90.000 Kč.

Zbytek vyššího nákladu uhradí okres česko
lipský společně s obcí žandovem, doplněk udr
žovacího fondu v částce 20.000 Kč uhradí 
okres českolipský.

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Umirázce, pol. okres

m o r a v s k o t ř e b o v s k ý.
Rozpočtený stavební náklad. . 1,228.000 Kč

(na úpravu potoků Třebův- 
ky a Jevíčky 888.000 Kč, na

148*
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odvodnění pozemků 129.000 
Kč, na úpravu přiváděčů pro 
povodňování a odškodné 
vodním dílům 88.000 Kč, na 
detailní zařízení povodňo- 
vací 125.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 76.000 Kč
(na udržování úpravy po
toků 54.000 Kč, na udržo
vání zařízení, odvodňovacíh o
7.000 Kč, na udržování za- 
vodňovacího zařízení 15.000 
Kč.)

Rozpočtený stavební náklad. . 1,150.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 25.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% ke stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 402.500 Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 8.750 Kč.

IX. Melioraění podnik vodního
družstva v Hodslavicích, pol.

okres n o v o j i č í n s k ý.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoků až do
částky ................................. 355.200 Kč,

30% na odvodnění až do částky 38.700 Kč,

40% na úpravu přiváděčů pro 
povodňování a odškodné 
vodním dílům až do částky 34.400 Kč,

30% na detailní zařízení po- 
vodňovací až do částky . . . 37.500 Kč,

40% na udržování úpravy po
toků v částce........... 21.600 Kč,

30% na udržování zařízení od-
vodňovacího v částce......... 2.100 Kč,

30% na udržování zavodňova-
cího zařízení v částce........ 4.500 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

40% na úpravu potoků až do 
částky ................................. 355.200 Kč,

30% na odvodnění až do částky 38.700 Kč,

40% na úpravu přiváděčů pro 
povodňování, odškodné vod
ním dílům a detailní zaříze
ní povodňovací až do částky 84.400 Kč,

40% na udržování úpravy po
toků v částce........... 21.600 Kč,

30% na udržování zařízení od-
vodňovacího v částce .... 2.100 Kč,

40% na udržování zavodňova-
cího zařízení v částce .... 6.000 Kč.

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

Příspěvek moravského zemského výboru:

35% ke stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 402.500 Kč,

35% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 8.750 Kč.

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

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dolním S o k o 1 o m u, 

pol. okres šternberský.

Rozpočtený stavební náklad. . 631.500 Kč
(na úpravu odpadů 276.000 
Kč, na meliorace 355.500 
Kč).

Udržovací fond ..................... 41.500 Kč
(na udržování úpravy od
padů 24.600 Kč, na udržo
vání meliorací 16.900 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do 
částky ................................. 96.600 Kč,

25% na meliorace až do částky 88.875 Kc,

35% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 8.610 Kc,

25% na udržování meliorací 
v částce............................... 4.225 Kc.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do 
částky ................................. 82.800 Kc,

20% na meliorace až do částky 71.100 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce....................... 7.380 Kcj
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20% na udržování meliorací 
v částce............................... 3.380 Kč.

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

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Nezdenicích, pol.

okres uherskobrodský.

Rozpočtený stavební náklad. . 1,154.000 Kč. 

Udržovací fond ..................... 22.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% ke stavebnímu nákladu 
až do částky ..................... 403.900 Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce...................................... 7.700 Kč,

Příspěvek moravského zemského výboru:

40% ke stavebnímu nákladu 
až do částky . .................... 461.600 Kč,

40% k udržovacímu fondu 
v částce............................... 8.800 Kč.

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

XII. Meliorační podnik vodního 
d i’ u ž s t v a v Hluku, pol. okres

uherskohradištský.
Schválený celkový vyšší ná

klad podniku......................... 260.786-33 Kč
(na úpravu potoka a odpadů 
18.287-90 Kč, na drenáž 
242.498-43 Kč).

Udržovací fond pro celý pod
nik ......................................  25.000— Kč
(na udržování úpravy poto
ka a odpadů 11.000 Kč, na 
udržování drenáže 14.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu na 
npravu potoka a odpadů 
v částce............................. 7.31516 Kč,

°b//o k vyššímu nákladu na 
drenáž v částce ................. .. 72.749 52 Kč,

40% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce .... 4.400-— Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ............................ 4.200— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 

30% k vyššímu nákladu na
úpravu potoka a odpadů 
v částce.............................. 5.486 37 Kč,

20% k vyššímu nákladu na 
drenáž v částce................. 48.499 69 Kč,

30% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce .... 3.300-— Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce ............................. 2.800— Kč.

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

XIII. Hrazení B o b r ň v k y (L o u č k y) 
v Horních Loučkách, v Dolních 
Loučkách a Újezdě, pol. okres 

tišnovský.

Rozpočtený stavební náklad. . 668.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 52.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% skutečného stavebního 
nákladu neuhrazeného pří
spěvky zájemníků až do 
částky ................................ 444.220 Kč,

70% udržovacího fondu ne
uhrazeného příspěvky zá
jemníků v částce............... 34.580 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% skutečného stavebního 
nákladu neuhrazeného pří
spěvky zájemníků až do 
částky ................................ 190.380 Kč,

30% udržovacího fondu ne
uhrazeného příspěvky zá
jemníků v částce............... 14.820 Kč.

Příspěvek obcí Horní a Dolní Loučky 
a újezdu:

5% stavebního nákladu........  33.400 Kč.
5% udržovacího fondu v částce 2.600 Kč.
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XIV. Úprava potoka Mušlového 
v T ř e m e š n é, p o 1. okr. k r n o v s k ý.

Rozpočtený stavební náklad . 885.000 Kč.

Udržovací fond .......................... 50.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

50% ke stavebnímu nákladu 
až do částky ..................... 442.500 Kč,

50% k udržovacímu fondu 
v částce ................................. 25.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% ke stavebnímu nákladu 
až do částky ..................... 265.500 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ................................. 15.000 Kč.

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

Dr. Hodža v. r.

197.
Vyhláška ministra veřejných prací 

ze dne 1. září 1924,
kterou se uveřejňují předpisy o úředním cej

chování a ověřování stroje na měření koží 

značky Primesma, výroby firmy Turner a 

spol. ve Frankfurtě n. M.

Podle zákona ze dne 23. července 1871, čís.
16. ř. z. z roku 1872, zákonného článku V. 
z roku 1907 a nařízení ministerstva veřejných 
prací ze dne 20. listopadu 1918, čís. 52 Sb. z. 
a n., vyhlašují se předpisy vydané česko
slovenským ústředním inspektorátem pro 
službu cejchovní, jimiž se dovolují úředně 
cejchovati a ověřovati v republice česko
slovenské stroje na měření koží značky Pri
mesma, výroby firmy Turner a spol. ve 
Frankfurtě n. M.

Předpisy ty nabývají účinnosti dnem vy
hlášení.

Srba v. r.

Předpisy
o úředním cejchování a ověřování stroje na 
měření koží značky Primesma, výroby firmy 

Turner a spol. ve Frankfurtě n. M.

A. Popis stroje.
Vnosný válec I1), pohybující se rychlostí 

asi 33 cm vteř. čili průměrně 60—65 
obrátkami za minutu, jest opatřen rovno
běžnými, stejně vzdálenými drážkami, do 
kterých zapadají vlastní tíží kolíčky (G) 
rovnoměrně rozdělené v počtu 24 po 
obvodech měrných kol (2). Hřídel měr
ných kol jest uložen v pohyblivých ložiskách 
pák (3), na jejichž vedlejším rameni jest 
ještě ložisko pro pastorek (10) tak postavený, 
že pokud jde stroj na prázdno, nejsou s ním 
v záběru kolíčky měrných kol, které zapadají 
do příslušných drážek válce vnosného.

Teprve vloží-li se na vnosný válec kůže, za
sunují se kolíčky postupně do měrných kotou
čů a přicházejí vnitřními svými konci v záběr 
se zuby pastorků (10), takže každým kolíčkem 
posune se pastorek o 1 zub.

Otočný pohyb pastorků přenáší se šikmým 
hřídelem I11) a šroubem (12) na pevně uložená 
šroubová kola (13). V nábojích těchto kol jsou 
upevněna přenosná pásma (10), jež se pohy
bem kol na náboje navíjejí.

Tato pásma, oběma konci spojující vždy 
náboje dvou sousedních šroubových kol, jsou 
zavěšena na soustavě malých kladek, zavěše
ných vždy po dvou na společné páce. Páky 
jsou opět po dvou sdruženy a zavěšeny na 
další převodní páku. Tímto postupem jsou 
všechna pásma spojena v jedinou sčítací sou
stavu, jejíž výslední tah se přenáší na jedno 
rameno vahadla (30) otočného kol břitu C1) 
a působícího koncem delšího ramene na převod 
číselníkové ručičky.

•Provede-li se měření, vysunou se šroubové 
závity (12) ze záběru s koly (13) a tato se 
vlivem závaží (20) upevněných příslušně na 
kratším rameni vahadla (30) vracejí do původ
ní polohy, omezené nárazníkovými patkami 
(16) a čepy (45).

Přerušení záběru šroubové dvojice (12 a 
13) docílí se tím způsobem, že tlakem na kyv
nou podnož stroje, přenášeným pákami (2C a 
25) na hřebenové soukolí (24 a 23), posunou se 
saně (22), v nichž jsou ložiska hořeních konců 
hřídelí (12).

Na hlavním vahadle (30) jest ještě upraven 
regulátor záznamů stroje.


