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33.

Příspěvek zemského správního výboru:

Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 23. února 1925

30% na úpravu potoka a od
padů v částce .................
29.13417 Kč,
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 20% na meliorace v částce . 215.146-29 Kč,
státního melioračního fondu.
30% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce
2.700 —Kč,
Podle §u 3, předposledního odstavce, zákona
20% na udržování meliorací
w
ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n.
v
částce
...........................
3.200-—
Kč.
■i r. 1920, jímž se mění ustanovení zákona ze.
dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení země
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
dělství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi vacího fondu uhradí vodní družstvo.
ministerstvem zemědělství, příslušným zem
Úmluva dojednána dne 11. listopadu 1924.
ským (správním) výborem a zájemníky do
jednány byly úmluvy o úhradě nákladu pro
vádění a udržování pro tyto podniky:I.
II. úprava potoka Luzného v o dn
í m družstvem v RadonicíchI. Meliorační podnik vodního
Vilémově,
politický okres ka
družstva ve Slav hostících, pol.
tí a ň s k ý.
okres jičínský.
Rozpočtený stavební náklad 459.423 — Kč
Schválený celkový náklad . .1,172.845-37 Kč
(na úpravu potoka Luz
(na úpravu potoka a odpa
ného 408.157-— Kč, na po
dů 97.113-90 Kč, na meliostavení jezu 41.655-— Kč
race 1,075.731-47 Kč).
a na opatření projektu
Udržovací fond ...................
25.000-— Kč
pro regulace 9.611 — Kč).
(na udržování úpravy po
Udržovací
fond pro práce
toka a odpadů 9.000-—■ Kč,
úpravní ..............................
14.000—Kč.
na udržování meliorací
16.000- —Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
Příspěvek státního melioračního fondu:
50% na úpravu potoka až
40% na úpravu potoka a od
do částky ......................... 204.078-CO Kč,
padů v částce ................. 38.845-56 Kč,
40% na postavení jezu až
30% na meliorace v částce 322.719-44 Kč,
clo částky ........................
16.662-— Kč,
40% na udržování úpravy
50% na opatření projektu
potoka a odpadů v částce
3.600-— Kč,
pro regulace .......................
4.80550Kč,
30% na udržování meliorací
50% na udržování prací
v částce ..............
4.800-— Kč.
úpravních v částce ....
7.000-— Kč.
32

Sbírka zákonů a nařízení, č. 38.

316

Příspěvek zemského správního výboru:
40% na úpravu potoka až
do částky .......... ........... 163.263-— Kč,
20% na postavení jezu až do
částky ...............................
8.331-— Kč,
40% na opatření projektu
pro regulace . ........ ..
3.844-— Kč,
40% na udržování prací
úpravních v částce ........
5.600-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo. Udržo
vání jezu převezme obec Vilémov a velkosta
tek pětipeský.
Úmluva dojednána dne 8. listopadu 1924.
III. Meliorační podnik vodního
družstva v Mánčicích, pol. okres
kutnohorský.
Rozpočtený stavební náklad
Udržovací fond . .............. .

429.980-—- Kč,
6.500-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu
až do částky....................... 128.994 —Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce
.............
1.950-—- Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:

Udržovací fond ...................
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 10.000 Kč,
na udržování meliorací
12.000 — Kč).

22.000-— Kč

Příspěvek státního.melioračního fondu:
40% na úpravu potoků a od
padů až do částky ........
72.914 96 Kč,
30% na meliorace až do
částky ................................ 180.806-— Kč,
40% na opatření projektu
pro regulace ...................
313 04 Kč,
30% na opatření projektu
pro meliorace .................
40% na udržování úpravy
potoků a odpadů v částce
30% na udržování meliorací
v částce ...........................

1.238'— Kč,
4.000-— Kč,
3.600-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% na úpravu potoků a od
padů až do částky ..........
15% na meliorace až do
částky ...............................
25% na opatření projektu
pro regulace ...................
15% na opatření projektu
pro meliorace .................

45.572-— Kč,
90.403'— Kč,
19-5 — Kč,
619-— Kč,

25% na udržování úpravy
20% ke stavebnímu nákladu
potoků a odpadů v částce
2.500 — Kč,
až do částky....................
85.996-— Kč,
15% na udržování meliorací
20% k udržovacímu fondu
v částce ...........................
1.800-— Kč.
v částce ...........................
1.300 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 4. listopadu 1924.IV. Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1924.
IV. Meliorační podnik vodního
družstvav Horním Třešňovci,
pol. okres lanškrounský.

V. Meliorační podnik I. vodního
družstva v Novém Bydžově, pol.
okres novobydžovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 789.885-— Kč
(na úpravu potoků a odpa
dů 182.287-40 Kč, na meliorace 602.688-— Kč, na,
opatření projektu pro re
gulace 782 60 Kč a na opa
tření projektu pro meliorace 4.127 — Kč).

Rozpočtený celkový náklad. .1,325.820-— Kč
(na úpravu potoka a od
padů 251.026-— Kč, na
meliorace 1,067.190-— Kč,
na opatření projektu pro
regulace 394-— Kč, na
opatření projektu pro me
liorace 7.210-— Kč).

Sbírka zákonů a nařízení, č. 38Udržovací fond ...................
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 21.500 Kč,
na udržování meliorací
22.500 — Kč).

44.000 — Kč
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vání
úpravy
odpadů
22.500 Kč, na udržování
plošné meliorace 17.500
Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:

Příspěvek státního níelioračního fondu:
35% na úpravu potoka a od
padů až do částky ..........

87.859-

Kč,

25% na meliorace až do
částky ...............................

266.797-

Kč,

35% na opatření projektu
pro regulace ...................

138'

Kc,

25% na opatření projektu
pro meliorace ...............

1.803-— Kc,

35% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce

7.525-

Kč,

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

5.625-

Kč.

40% na úpravu potoka až do
částky........................... • ■ • 321.877 59 Kč,
40% na úpravu odpadů až
251.312 25 Kč,
do částky.................
30% na plošnou meliorací až
do částky............................. 306.752 31 Kč,
40% na udržování úpravy
10.000 — Kč,
potoka v částce.................
40% na udržování úpravy
9.000 — Kč,
odpadů v částce.........
30% na udržování plošné
5.250— Kč.
meliorace v částce.............
Příspěvek zemského správního výboru:

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

75.308-

Kc,

15% na meliorace až do
částky ................................ 160.078-

Kc,

30% na opatření projektu
pro regulace ...............- •
15% na opatření projektu
pro meliorace ...............

KL8-

Kc,

1.082-— Kc,

30% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce
6.450
Kč,
15% na udržování meliorací
v částce ...........................
3.375
Kc.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 17. prosince 1924.
VI. Meliorační podnik vodního
družstva v Komárově, p o 1. okres
pardubický.
Celkový rozpočtený náklad 2,455.482-28 Kč
(na úpravu potoka
804.693-98 Kč, na úpravu
odpadů 628.280 61 Kč, na
plošnou meliorací
1,022.507 69 Kč).
Udržovací fond.....................
65.000 Kč
(na udržování úpravy po
toka 25.000 Kč, na udržo-

30% na úpravu potoka až do
částky ........................... • • • 241.408 19 Kč,
20% na úpravu odpadů až
do částky............................. 125.656 12 Kč,
15% na plošnou meliorací až
do částky............................. 153.37615 Kč,
30% na udržování úpravy
7.500— Kč,
potoka v částce.................
20% na udržování úpravy
4.500 — Kč,
odpadů v částce.................
15% na udržování plošné
2.625 — Kč.
meliorace v částce............
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 3. listopadu 1924.
VII. Meliorační podnik vodního
družstva v Křičeni, p o 1. okres
pardubický.
Schválený stavební náklad 398.628-59 Kč
(na úpravu potoka Bohdanečského 26.308-42 Kč, na
úpravu odpadů a dvou
hospodářských
nádrží
53.04417 Kč, na drenáž
314.544 Kč, na opatření
projektu pro regulace 315
Kč, na opatření projektu
pro drenáž 4.415 Kč).
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Udržovací fond ...........
(na udržování úpravy po
toka 11.000 Kč, na udržo
vání úpravy odpadů a
hospodářských
nádrží
12.600 Kč, na udržování
drenáže 16.400 Kč).

40.000'— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka
v částce.......... .................. ..

10.523 37 Kč,

30% na úpravu odpadů a
hospodářských
nádrží
v částce. ..................... ..

15.913 25 Kč,

30% na drenáž v částce . . . .

94.363-20 Kč,

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

126-— Kč,

30% na opatření projektu
pro drenáž.........................

1.324 50 Kč,

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

4.400 -—Kč,

30% na ■ udržování úpravy
odpadů a hospodářských
nádrží v částce.................

3.780-—Kč,

30% na udržování drenáže
v částce...............................

4.920-—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka
v částce.............................

7.892 53 Kč,

20% na úpravu odpadů a
hospodářských
nádrží
v částce.......... .. .................

10.608-83 Kč,

20% na drenáž v částce. .. .

62.908-80Kč,

30% na opatření projektu
pro regulace. ...........
20% na opatření projektu
pro drenáž........................
30% na udržování úpravy
potoka v částce.................
20% na udržování úpravy
odpadů a hospodářských
nádrží v částce...............
20% na udržování drenáže
v částce...............................

94 50 Kč,
883 — Kč,
3.300-—Kč,

VIII. Meliorační podnik vodního
družstva ve S t o j i c í c h, p o 1. o k r e s
pardubický.
Schválený celkový náklad
podniků . .............
. . 120.463-89 K
(na
úpravu
potoka
17.753-67 K, na meliorace
102.710 22 K).
Udržovací fond.....................
(na udržování úpravy po
toka 9.000 Kč, na udržo
vání meliorací 13.000
Kč),

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka
v částce.............................
5.32610 K,
20% na meliorace v částce. . 20.542 04 K,
30% na udržování úpravy
potoka v částce................
2.700-—Kč,
20% na udržování meliorací
v částce...............................
2.600 — Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka
v částce.............................
5.32610 K,
20% na meliorace v částce. . 20.542 04 K,
30% na udržování úpravy
potoka v částce ........ ..
2.700-— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce.............................
2.600 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 17. prosince 1924,
IX. úprava p o t o k ů Příchovickéh o a J í n s k é h o v p o 1. okresu přeš t i c k é hi.
(úmluva o udržování podniku.)
Udržovací fond.....................

2.520-—Kč,
3.280 — Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. listopadu 1924.

22.000-— Kč

250.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
50% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 125.000 — Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
45% k udržovacímu fondu
v částce ............... 112.500-— Kč.
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Zbytek udržovacího fondu uhradí okresní
správní komise v Přešticích.
Úmluva dojednána dne 23. února 1925.

10% k udržovacímu fondu
v částce.............................
4.000 Kč.
Úmluva dojednána dne 11. prosince 1924.

X. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva v D o 1. Měcholupech,
p o 1. okres říčanský.
(Úmluva o udržování podniku.)

XII. Meliorační podnik vodního
družstva v Kuželově, p o 1. okres
hodonínský.

Rozpočtený celkový náklad.
1,900.000 Kč
(na úpravu potoků a od
padů 650.000 Kč, na drenáž 1,250.000 Kč).
Udržovací fond.....................
80.000 Kč
(na udržování úpravy po
Příspěvek státního melioračního fondu:
toků a odpadů 54.000 Kč,
na udržování drenáže
30% na udržování úpravy
26.000 Kč).
odpadů v částce........................
3.600Kč,
20% na udržování meliorací
Příspěvek státního melioračního fondu:
v částce....................................
1.600Kč.
40% na úpravu potoků a od
Příspěvek zemského správního výboru:
padů až do částky.............
260.000 Kč,
30% na drenáž až do částky
375.000 Kč,
30% na udržování úpravy
odpadů v částce.....................
3.600Kč,
40% na udržování úpravy
20% na udržování meliorací
potoků a odpadů v částce
21.600 Kč,
v částce....................................
1.600Kč.
30% na udržování drenáže
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
v částce .............................
7.800 Kč.
družstvo.
Příspěvek moravského zemského výboru:
Úmluva dojednána dne 17. prosince 1924.

Udržovací fond.....................
(na udržování úpravy od
padů 12.000 Kč, na udržo
vání meliorací 8.000 Kč).

20.000 Kč

XI. Hrazení potoka Nezabudick é h o aMoklínského v Ř e v n i c í c h,
p o 1. okres smíchovsk ý.
Rozpočtený celkový
Udržovací fond.......

náklad
690.000 Kč.
40.000
Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
50% ke stavebnímu nákladu
až do částky........
345.000

Kč,

50% k udržovacímu fondu
v částce...............
20.000

Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
40% ke stavebnímu nákladu
až do částky.. . ..........
276.000 Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce ..............................

16.000 Kč.

Příspěvek obce Řevnic:
10% ke stavebnímu nákladu
69.000 Kč,

30% na úpravu potoků a odpádů až do částky
30% na drenáž aždo částky

^
195.000Kč,
375.000 Kč,

30% na udržování úpravy
potoků a odpadů v částce

16.200 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ...........................

7.800 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 20. prosince 1924.
XIII. Hrazení Bystřičky vpovodí
M o š t ě n k y, p o 1. okres holešovský.
Rozpočtený vyšší náklad
podniku ...........................

1,135.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
64% vyššího nákladu ne
uhrazeného příspěvky zájemníků až do částky . . .

699.200 Kč,
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Příspěvek moravského zemského výboru:
36% vyššího nákladu ne
uhrazeného příspěvky zájemníků až do částky . ..
393.300 Kč.
Zbytek vyššího nákladu uhradí zájemníci.
Udržování zahrážek přísluší dle §u 5 zák.
ze dne 21. srpna 1905, č. 75 mor. z. z., po
kud se týče §u 6 zákona ze dne 30. června
1912, č. 90 mor. z. z., obcím, v jichž území byly
provedeny. Udržování objektů převezmou po
kolaudaci zájemníci.
úmluva dojednána dne 27. listopadu 1924.
XIV. Meliorační podnik vodního
družstva vNesvačilce, Těšanech
a Moútnici, pol. okres hustopeč
ský.
Rozpočtený stavební náklad
(na úpravu odpadů
62.606-50 Kč, na drenáž
609.793-50 Kč).
Udržovací fond ...................
(na udržování úpravy od
padů 9.500 Kč, na udržo
vání drenáže 12.500 Kč).

672.400 Kč

22.000 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až
do částky .........................
21.912 27 Kč,
25% na drenáž až do
částky ............................. 152.448-38 Kč,
35% na udržování úpravy
odpadů v částce..............
3.325-— Kč,
25% na udržování drenáže
V částce ...........................
3.125-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na iipravu odpadů až do
částky ...............................
18.781 95 Kč,
20% na drenáž až do částky 121.958-70 Kč,
30% na udržování úpravy
odpadů v částce ............
2.850-—Kč,
20% na udržování drenáže
v částce ...........................
2.500— Kč,
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. listopadu 1924.

XV. Me 1 i orační podnik vodního
družstva v M o ř k o v ě, pol. okres
novojičínský.
Rozpočtený stavební náklad
Udržovací fond ..........

449.200 Kč.
9.400Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákladu
až do částky.....................
157.220 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce ...........................

3.290 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákladu
až do částky ...................
157.220 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce........
3.290
Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 29. října 1924.
XVI. Meliorační podnik vodního
družstva v Rybí, pol. okres
novojičínský.
Rozpočtený celkový náklad
Udržovací fond.........

381.000 Kč.
12.000Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% ke stavebnímu nákladu
až do částky ...................
95.250 Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce ...........................
3.000 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
20% ke stavebnímu nákladu
až do částky ................
76.200 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ...........................
2.400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 15. prosince 1924.
XVII. Hrazení K ř e p t o v s k é h o po
toka s přítoky v obci Bělči a
osadě Křeptově, pol. okres tišn o v s k ý.
Rozpočtený celkový náklad
Udržovací fond ..........

500.000 Kč.
40.000 Kč.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 38Příspěvek státního melioračního fondu:
70% stavebního nákladu ne
uhrazeného příspěvky zájemníků až do částky . .

335.821 Kč,

příspěvek k udržovacímu
fondu.................................

21.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% stavebního nákladu ne
uhrazeného příspěvky zájemníků až do částky . . .

143.923 Kč,

příspěvek k. udržovacímu
fondu ................................

12.000 Kč.
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ních prací na řece Bečvě
částkou ......................... • • • 4,850.000 Kč.
Stavební náklad těchto prací
se uhradí:
50%ním příspěvkem stát
ního melioračního fondu
až do částky ......................... 2,425.000 Kč
a 50%ním příspěvkem mo
ravského zemského vý
boru až do částky.................2,425.000 Kč.
Úmluva dojednána dne 26. února 1925.

Příspěvky zájemníků:
XX. úprava potoka Dubovév Pía) Okresního silničního výboru v Tišnově:
šťanech, župa bratislavská.
ke stavebnímu nákladu
8.256Kč,
k udržovacímu fondu . .
2.000Kč. Rozpočtený stavební náklad . . 1,156.000 Kč
(na úpravu potoka Du
b) Obce Bělče:
bové 1,075.000 Kč, na
ke stavebnímu nákladu
12.000 Kč,
úpravu regulačního od
padu Novoměstsko-Pík udržovacímu fondu . .
4.000Kč.
šťanského a na pročištění
c) osady Křeptova:
starého ramene Váhu
k udržovacímu fondu . .
1.000 Kč.
81.000 Kč).
úmluva dojednána dne 15. prosince 1924.
65.000 Kč.
Udržovací fond
XVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Jindřichově,
p o 1. okres krnovský,
(úmluva o udržování podniku)
Udržovací fond...................

7.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k udržovacímu fondu
v částce ...........................

2.100 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k udržovacímu fondu
v částce .............................

1.400 Kc.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
Úmluva dojednána dne 14. ledna 1925.
XIX. úprava řeky Bečvy.
(Stavební program pro rok 1924.)
Pro rok 1924 schválen byl
rozpočet dalších regulač

Příspěvek státního melioračního fondu:
7&% na úpravu potoka Du
bové až do částky.............

806.250 Kč,

70% na úpravu odpadů až do
56.700 Kč,
částky ...............................
70% k udržovacímu fondu
45.500 Kč.
v částce ...........................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu, nekrytý příspěvkem státního
melioračního fondu a příspěvkem majitelů
vodních děl, uhradí obec Píšťany.
Úmluva dojednána dne 20. ledna 1920.

XXL Meliorační podnik vodního
družstva v M alé Viesce, župa
T u r č. S v. Marti n.
Rozpočtený stavební náklad
(na úpi*avu odpadů
230.000 Kč, na drenáž
723.000 Kč).

953.000 Kč

Sbírka zákonů a nařízení, č.

322
Udržovací fond ..........
(na udržování, úpravy od
padů 15.000 Kč, na udržo
vání drenáže 15.000 Kč).

30.000 Kč

SB-
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Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 9. března 1925

Příspěvek státního melioračního fondu:
75% na úpravu odpadů až
do částky .........................

172.500 Kč,

70% na drenáž až do částky

506.100 Kč,

60% na udržování úpravy
odpadů v částce .......

9.000 Kč,

50% na udržování drenáže
v částce ....................-...

7.500 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 19. ledna 1925.

o dalším odsunutí účinnosti výpovědi obchodní
dohody mezi československou republikou a
Řeckem, sjednané v Athénách dne 10. ledna
1923.
Výměnou not mezi ministerstvem zahranič
ních věcí a řeckým vyslanectvím byla účinnost
výpovědi obchodní dohody mezi českosloven
skou republikou a Řeckem, sjednané v Athé
nách dne 10. ledna 1923, odsunuta ke dni
1. června 1925.
Tím stává se bezpředmětnou vyhláška mi
nistra zahraničních věcí ze dne 2. ledna 1925,
č. 14 Sb. z. a n.
Stříbrný v. r.
za ministra Dr. Beneše.

Dr. Hodža v. r.

RtAt.nt tiskárna v Praž©,

