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245.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 3!. října 1925
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního melioračního fondu.

Podle §u 3, předposledního odstavce, záko
na 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
ministerstvem zemědělství, příslušným zem
ským (správním) výborem a zájemníky do
jednány byly úmluvy o úhradě nákladu pro
vádění a udržování pro tyto podniky:
I. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva v C h r á š t i c í c h, p o i.
okres čáslavský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 323.000— Kč
(na
úpravu
odpadů
63.871-49 Kč, na plošnou
meliorači 257.848 Kč, na
opatření projektu pro
úpravu odpadů 128-51 Kč,
na opatření projektu pro
meliorace 1.152 Kč).
Udržovací fond ................ 10.000— Kč
(na udržování úpravy
odpadů 3.000 Kč, na
udržování plošné melio
race 7.000 Kč).
. Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až
do částky .....................
22.355 02 Kč,

25% na plošnou meliorači
až do částky .................
35% na opatření projektu
pro úpravu odpadů ....
25% na opatření projektu
pro meliorace ...............
35% na udržování úpravy
odpadů v částce ............
25% na udržování meliorací v částce ................

64.462

Kč,

44-93 Kč,
288-— Kč,
1.050— Kč,
1.750-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až
do částky .....................
19.161-45 Kč,
20% na plošnou meliorači
až do částky .................
51.570— Kč,
30% na opatření projektu
pro úpravu odpadů ....
38-55 Kč,
20% na opatření projektu
pro meliorace ................
230— Kč,
30% na udržování úpravy
odpadů v částce ..........
900-— Kč,
20% na udržování meliorací v částce .................
1.400-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 9. dubna 1925.
II. Hrazení ě e r n o v i c k é h o p ot o k a v č e r n o v i c í c h, p o 1. okres
Kamenice n. Lipou.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ..............-.......... 420.000— Kč.
Udržovací fond.................
30.000-— Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:
60% ke stavebnímu nákla
du až do částky ............ 252.000-— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .........................
9.000-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% ke stavebnímu nákla
du až do částky .......... 126.000-— Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce .........................
6.000-— Kč.
Příspěvek zájemníků:
a) města černovic 10% ke
stavebnímu nákladu až
do částky.......................
42.000 — Kč,
b) okresní správní komise
v Kamenici n. Lipou 50%
k udržovacímu fondu
v částce .........................

15.000-— Kč.

Úmluva dojednána dne 27. března 1925.
III. úprava potoků červeného
a Lhoteckého v červeném Ko
stelci, pol. okres náchodský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 935.000-— Kč.
Udržovací fond .................
40.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
45% ke stavebnímu nákla
du až do částky.............. 420.750-— Kč,
45% k udržovacímu fondu
v částce .........................
18.000-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
35% ke stavebnímu nákla
du až do částky ............ 327.250-— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .........................
14.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec červený Kostelec.
Úmluva dojednána dne 6. dubna 1925.
IV. úprava řeky Cidliny v trati
žiželice — Loukou osy, km 11.15 až
11.89, p o 1. okres no v o b y d ž o v s k ý.
Rozpočtený náklad podniku 450.000-—- Kč.

Udržovací fond ..................

30.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% ke stavebnímu nákla
du až do částky............ 202.500-— Kč,
45% k udržovacímu fondu
v částce...........................
13.500-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
40% ke stavebnímu nákla
du až do částky ............ 180.000-— Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce .........................
12.000-— Kč.
Příspěvek okresní správní komise v Chlumci
n. Cidl.
15% ke stavebnímu nákla
du až do částky.............. 67.500-— Kč a
15% k udržovacímu fondu
v částce .........................
4.500-— Kč.
Úmluva dojednána dne 7. května 1925.
V. Meliorační podnik vodního
družstva v Chotěšicíeh, pol.
okres poděbradský.
Schválený celkový náklad
podniku .............
167.539-62 K
(na
úpravu
potoka
51.667-72 K, na úpravu
odpadů 6.917-73 K, na
drenáž 108.954 17 K).
Udržovací fond .................
72.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toka 38.000 Kč, na udr
žování úpravy odpadů
17.000 Kč a na udržo
vání drenáže 17.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka
v částce .........................
30% na úpravu odpadů
v částce........................
20% na drenáž v částce . .
30% na udržování úpravy
potoka v částce ............
30% na udržování úpravy
odpadů v částce ..............
20% na udržování drenáže
v částce ............................

15.500-31 K,
2.075-32 K,
21.790-83 K,
11.400 -— Kč,
5.100-— Kč,
3.400-— Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka
v částce............... 15.500-32
20% na úpravu odpadů
v částce...............
1.383-55
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

K,

Úmluva dojednána dne 8. dubna 1925.

K,

VII. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Chlumci, poJ.
okres d a č i c k ý.

15% na drenáž v částce ..
16.34313 K,
30% na udržování úpravy
potoka v částce .......
11.400-— Kč,
20% na udržování úpravy
odpadů v částce
......
3.400-— Kč,
15% na udržování drenáže
v částce .........................
2.550-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 24. června 1825.
VI. Meliorační podnik vodního
družstva v Donově, p o 1. okres
třeboňský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 423.000-— Kč
(na
úpravu
odpadů
68.000 Kč, na plošnou
melioraci 355.000 Kč).
Udržovací fond .................
14.0Ó0-— Kč
(na udržování úpravy
odpadů 6.000 Kč, na udr
žování plošné meliorace
8.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpiavu odpadů až
do částky..................... . 27.200— Kč,
30% na plošnou melioraci
až do částky ............... . 103.500— Kč,
40% na udržování úpravy
odpadů v částce ............
2.400— Kč,
30% na udržování plošné
meliorace v částce ........
2.400— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
35% na úpravu odpadů až
do částky.......................
23.800— Kč,
25% na plošnou melioraci
až do částky ..................
88.750— Kč,
35% na udržování úpravy
odpadů v částce ..........2.100-— Kč,
25% na udržování plošné
meliorace v částce........
2.000-— Kč.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 322.700— Kč
(na
úpravu
odpadů
58.000 Kč, na drenáž
264.700 Kč).
Udržovací fond .................
9.500-— Kč
(na udržování úpravy
odpadů 4.000 Kč, na udr
žování drenáže 5.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až
do částky .....................
35% na drenáž až do
částky .............................
35% na udržování úpravy
odpadů v částce ............
35% na udržování drenáže
v částce .........................

20.300.— Kč,
92.645— Kč,
1.400— Kč a
1.925— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% na úpravu odpadů až
do částky.......................
20.300— Kč,
35% na drenáž až do
částky.............................
92.645— Kč,
35% na udržování úpravy
odpadů v částce..............
1.400— Kč,
35% na udržování drenáže
v částce .........................
1.925— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 31. března 1925.
VIII. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Pr u s i n o v i c í c h,
p o 1. okres holešovský.
Rozpočtený celkový náklad 266.500-— Kč.
Udržovací fond .................
6.500-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákla
du až do částky.............. 79.950-— Kč,
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30% k udržovacímu fondu
v částce .........................

1.950-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% ke stavebnímu nákla
du až do částky ............ 53.300-— Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce .........................
1.300-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 16. května 1925.
IX. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva v U b 1 e, p o 1. okres Ho
lešovský.
Rozpočtený celkový náklad 257.000'— Kč.
Udržovací fond ................
6.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákla
du až do částky............ 89.950-— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .........................
2.100:— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákla
du až do částky............ 89.950-— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .........................
2.100-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 16. května 1925.
X. Hrazení R u s a v y s přítoky
v okresu holešovském.
Rozpočtený vyšší stavební
náklad ........................... 640.000— Kč.
Udržovací fond pro zahrážky provedené na Rusavě v km 0.000—1.000 a
4.680 až 5.400 a na po
toce Dobrotickém a Dědince .............................
50.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
70% vyššího nákladu ne
uhrazeného příspěvky zájemníků až do částky . . 400.400-— Kč,
35% udržovacího fondu
v částce .........................
17.500'— Kč.
9

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% vyššího nákladu ne
uhrazeného příspěvky zájemníků až do částky . . 171.600-— Kč,
15% udržovacího fondu
v částce .........................
7.500-— Kč.
Příspěvky zájemníků:
A. Obce Všetul:
k vyššímu
nákladu
v částce...................
32.025-— Kč,
k udržovacímu fondu
v částce..................
9.000— Kč.
B. Obce Dobrotic:
k vyššímu nákladu
v částce...................
35.975-— Kč,
k udržovacímu fondu
v částce...................
16.000-— Kč.
Práce zahrazovací, provedené dle zákona
ze dne 26. května 1911, č. 48 mor. z. z., v km
1.000—4.680, budou udržovali dle § 6 tohoto
zákona obce Holešov, Všetuly a Dobrotice.
Úmluva dojednána dne 16. května 1925.
XI. Dílčí úprava š v a r c a v y v U h cr
čících, p o 1. okres hustopečský.
Schválený vyšší náklad
podniku ......................... 330.772-32 Kč.
Udržovací fond .................
20.000-— Kč.
-

Příspěvek státního melioračního fondu:
50% k vyššímu nákladu
v částce .......................... 165.38616 Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce .........................
8.000—: Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% k vyššímu nákladu
v částce ......................... 115.770-31 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce
...............
7.000-— Kč.
Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí obec Uherčice.
úmluva dojednána dne 10. července 1925.
XII. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva v A r n o 1 c i, p o 1. okres
j i h 1 a v s k ý.
Rozpočtený celkový náklad 375.000-— Kč.
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Udržovací fond

................

9.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákla
du až do částky ............ 131.250 — Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .........................
3.150-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákla
du až do částky............ 131.250— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .........................
3.150-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 9. června 1925.
XIII. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva ve Vracově, pol. okres
k y j o v s k ý.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 710.000-— Kč
(na úpravu potoka a od
padu 312.000 Kč, na drenáž 398.000 Kč).
Udržovací fond .................
(na udržování úpravy po
toka a odpadu 40.000 Kč,
na udržování drenáže
31.000 Kč).

71.000-— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka a
odpadu až do částky . . .
20% na drenáž až do
částky ...........................
30% na udržování úpravy
potoka a odpadu v částce
20% na udržování drenáže
v částce .........................

93.600— Kč,
79.600— Kč,
12.000— Kč,
6.200— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoka a
odpadu až do částky . . .

93.600-— Kč,

20% na drenáž až do
částky ...........................

79.600-— Kč,

30% na udržování úpravy
potoka a odpadu v částce

12.000-— Kč,
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20% na udržování drenáže
v částce .........................
6.200-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 20. dubna 1925.
XIV. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva ve Staré Bělé a Vyškovicích, pol. okres moravskoostravský, II. část.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 503.000-.— Kč
(na
úpravu
potoků
'33.000 Kč, na drenáž
470.000 Kč).
Udržovací fond .................
14.500-—> Kč
(na udržování úpravy
potoků 3.500 Kč, na udr
žování drenáže 11.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% -na úpravu potoků až
do částky .....................
11.550-— Kč,
25% na drenáž až do
částky ........................... 117.500-— Kč,
35% na udržování úpravy
potoků v částce ............
1.225-— Kč,
25% na udržování drenáže
2.750-—Kč.
v částce ...........................
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoků až
9.900— Kč,
do částky .......... :.........
20% na drenáž až do
94.000— Kč,
částky.............................
30% na udržování úpravy
1.050— Kč,
potoků v částce ............
20% na udržování drenáže
2.200— Kč.
v částce .........................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 2. května 1925.
XV. Meliorační podnik III. vod
ního družstva v Butovicích,
pol. okres n o v o j i ě í n s k ý.
Celkový rozpočtený náklad
podniku ......................... 1,258.000-— Kč
(na
úpravu
odpadů
22.800 Kč, na drenáž
1,235.200 Kč).
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Udržovací fond..................
(na udržování úpravy
odpadů 2.500 Kč, na udr
žování drenáže 22.000Kč).
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24.500-— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až
do částky.......................
9.120— Kč,
30% na drenáž až do částky 370.560 — Kč,
40% na udržování úpravy
odpadů v částce............\
1.000 — Kč,
30% na udržování drenáže
v částce .........................

6.600 — Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru :
30% na úpravu odpadů až
do částky.......................
6.840 — Kč,
20% na drenáž až do částky 247.040-— Kč,
30% na udržování úpravy
odpadů v částce..............
750-— Kč,
20% na udržování drenáže
v částce..................... .
4.400 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 13. června 1925.
XVI. Meliorační podnik vodního
družstva v Držovicíc h-S m r ž ic í c h-V rahovicích, p o 1. okres pro
stějovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .........................1,003.600— Kč
(na úpravu potoků a na
zřízení betonového odpad
ního potrubí 778.300 Kč,
na drenáž 225.300 Kč).
Udržovací fond.................
60.000-— Kč
(na Udržování úpravy po
toků 54.000 Kč, na udržo
vání drenáže a betono
vého odpadního potrubí
6.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40 % na úpravu potoků a na
zřízení betonového odpad
ního potrubí až do částky 311.320-— Kč,
25% na drenáž až do částky 56.325-— Kč,
40% na udržování úpravy
potoků v částce...............

21.600-— Kč,

25% na udržování drenáže
a betonového odpadního
potrubí v částce..............

1.500-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoků a na
zřízení betonového odpad
ního potrubí až do částky 233.490— Kč,
20% na drenáž až do částky 45.060— Kč,
30% na udržování úpravy
potoků v částce.............. 16.200— Kč,
20% na udržování drenáže
a betonového odpadního
potrubí v částce..............
1.200— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 25. dubna 1925.
XVII. Meliorační podnik vodního
družstva v Březin ě-H r a d č a n e c h,
pol. okres tišnovský.
Rozpočtený celkový náklad 384.000-— Kč
(na úpravu potoka Luby
210.000 Kč, na drenáž
174.000 Kč).
Udržovací fond.................
15.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toka 10.000 Kč, na udržo
vání drenáže 5.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až
do částky......................
30% na drenáž až do částky
40% na udržování úpravy
potoka v částce..............
30% na udržování drenáže
v částce .........................

84.000— Kč,
52.200-— Kč,
4.000-— Kč,
1.500— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoka až
do částky......................... 63.000— Kč,
20% na drenáž až do částky 34.800-— Kč,
30% na udržování úpravy
potoka v částce..............
3.000-— Kč,
20% na udržování drenáže
v částce .........................
1.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 16. května 1925.

Sbírka zákonů a nařízení, č. Í14S.

XVIII. Meliorační podnik vodního
družstva v Netíně, pol. okres
v e 1 k o m e z i ř í č s k ý.
Rozpočtený celkový náklad 405.600— Kč.
Udržovací fond.................. 11.700-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákla
du až do částky.............. 141.960 — Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .........................
4.095-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákla
du až do částky.............. 141.960— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .........................
4.095-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 22. května 1925.
XIX. Meliorační podnik vodního
družstva v Jablůnce na Moravě,
pol. okres vsetínský.

Rozpočtený celkový náklad 503.000-— Kč
(na úpravu potoka a be
tonového potrubí 290.000
Kč, na meliorace 213.000
Kč).
Udržovací fond.................
22.000— Kč
(na udržování úpravy po
toka a betonového potru
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bí 17.000 Kč, na udržo
vání meliorací 5.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a
betonového potrubí až do
částky ........................... 116.000— Kč,
35% na meliorace až do
částky ............................. 74.550-— Kč,
40% na udržování úpravy
potoka a betonového po
trubí v částce . ..............
6.800-— Kč,
35 % na udržování meliorací
v částce .........................
1.750-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
40% na úpravu potoka a
betonového potrubí až do
částky ........................... 116.000-— Kč,
35% na meliorace až do
částky ............................. 74.550— Kč,
40% na udržování úpravy
potoka a betonového po
trubí v částce.................
6.800— Kč,
35% na udržování meliorací
v částce .........................
1.750-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 4. června 1925.
Dr. Hodža v. r.
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Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 15. prosince 1925,
kterou se uveřejňují další změny soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-maďarského podle či. 239 mírové smlouvy Trianonské.
(Překlad.)

Tribuna! Arbitral Mixte Hungaro-Tchécoslovaque.

československo-maďarský smíšený rozhodčí
soud.

Procěs-verbal.
Siégeant á la Haye le 11 Aoút 1925, Bazarstraat No. 36, le Tribuna! Arbitral Mixte
Hungaro-Tchécoslovaque en présence de M.

Protokol.
Ve své schůzi konané v Haagu, Bazarstraat čís. 36, dne 11. srpna 1925, usnesl se
československo-maďarský smíšený rozhodčí

