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173.
Vyhláška předsedy vlády 

ze dne 20. července 1925
o zrušení zpravodajské povinnosti, uložené 
městským úřadům vyhláškou ze dne 30. dubna 
1923, č. 94 Sb. z. a n., o nové úpravě zdra- 

votně-statistických výkazů a zpráv.

Podle § 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
č. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické 
služby, vyhlašuji:

Podle usnesení výboru Statistické rady 
státní pro statistiku zdravotnickou, jemuž 
bylo dáno plenárním usnesením Statistické 
rady státní ze dne 22. května 1924 — podle 
§ 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 28. li
stopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n. (Statut Sta
tistické rady státní) — zmocnění, aby se usná
šel s konečnou platností, zrušuje se zpravodaj
ská povinnost, uložená městským úřadům vy
hláškou předsedy vlády ze dne 30. dubna 
1923, č. 94 Sb. z. a n., o nové úpravě zdra- 
votně-statistických výkazů a zpráv.

Provedením tohoto usnesení byl podle § 11 
vlád. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen 
Státní úřad statistický v Praze.

Švehla v. r.

174.
Zákon ze dne 10. července 1925, 

kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu 
melioračnímu fondu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.

ČI. II. zákona ze dne 19. prosince 1919, 
č. 21 Sb. z. a n. z r. 1920, pokud jím bylo 
pozměněno ustanovení § 2 zákona ze dne
4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení zeměděl
ství stavbami vodními, se mění a bude zníti 
takto:

§ 2.

(!) Státnímu melioračnímu fondu bude vě
nována v rozpočtu ministerstva zemědělství 
ze státních peněz počínajíc rokem 1926 každo
ročně částka 30,000.000 Kč.

(2) Peníz, jehož by nebylo užito v některém 
správním roce, bude fondu zachován a budiž 
zatím na úrok uložen; úroky a splátky půjček 
z fondu poskytnutých plynou zpět do fondu.

(s) Ministr zemědělství v dohodě s mini
strem financí spravuje státní meliorační fond. 
O stavu fondu a o tom, jak se s ním hospodaří, 
předložena buď Národnímu shromáždění kaž
dého roku závěrka účtů ke schválení.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedení zákona ukládá se ministrům 
zemědělství a financí.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.

Dr. Hodža v. r. Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze,


