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103.

Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 3. září 1926
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního melioráčního fondu.
Podle §u 3, předposledního odstavce, zá
kona 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 (komisí) a zájemníky dojednány byly úmluvy o úhradě
nákladu provádění a udržování pro tyto pod
niky :I.
I. Meliorační podnik vodního
družstva v Chotusicích, pol.
okres čáslavský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 535.000 Kč
(na úpravu odpadů 55.000 Kč,
na drenáž 480.000 Kč).
Udržovací fond.........................
11.000 Kč
(na udržování úpravy odpadů
2.500, na udržování drenáže
8.500 Kč).
Příspěvek státního melioráčního fondu:
30% na úpravu odpadů až do
částky .................................
16.500 Kč,
20% na drenáž až do částky . . 96.000 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
750 Kč,
20% na udržování drenáže
v částce ..................
1.700 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky .................................
16.500 Kč,
20% na drenáž až do částky . . 96.000 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce .......................
750 Kč,
20% na udržování drenáže
v částce ...........................
1.700 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 27. května 1926.
II. Meliorační podnik vodního
družstva v Srbicích, pol. okres
domažlický.
Roznočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 247.560 Kč
(na drenáž 246.560 Kč, na
opatření projektu 1.000 Kč).
Udržovací fond.........................
3.800 Kč.
Příspěvek státního melioráčního fondu:
30% na drenáž až do částky .. 73.968 Kč,
30% na opatření projektu ....
300 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .................................
1.140 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na drenáž až do částky .. 49.312 Kč,
20% na opatření projektu ....
200 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce.................................
760 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 15. června 1926.
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III. Meliorační podnik ústřed
ního vodního společenstva „M et u j“ v š e s t a j o v i c í c hj p ol. okres
Dvůr Králové n. Labem.
Schválený vyšší náklad pod
niku ................................. 841.06814 Kč
(na regulace 305.35515 Kč,
na meliorace 535.71299
Kč).
Rozpočtený celkový náklad
prací rekonstrukčních a do
plňovacích ......................... 1,650,100 Kč
(na regulace 1,397.400 Kč, na
meliorace 252.700 Kč).
Udržovací fond pro celý podnik 1,080.000 Kč
(na udržování regulací
665.000 Kč, na udržování meliorací 415.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k vyššímu nákladu prací
regulačních v částce ............ 122.142 Kč,
40% na práce rekonstrukční a
doplňovací na regulacích až
do částky ............................. 558.960 Kč,
20% k vyššímu nákladu prací
melioračních v částce. 107.142
Kč,
25% na práce rekonstrukční a
doplňovací na melioracích až
do částky .............................
63.175 Kč,
40% na udržování regulací.... 266.000 Kč,
25% na udržování meliorací .. 103.750 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
40% k vyššímu nákladu prací
regulačních v částce............ 122.142 Kč,
40% na práce rekonstrukční a
doplňovací na regulacích až
do částky . .......................... 558.960 Kč,
20% k vyššímu nákladu prací
melioračních v částce.......... 107.142 Kč,
15% na práce rekonstrukční a
doplňovací na melioracích až
do částky .............................
37.905 Kč,
40% na udržování regulací.... 266.000 Kč,
15% na udržování meliorací .. 62.250 Kč.
Zbytek vyššího nákladu podniku, staveb
ního nákladu prací rekonstrukčních a doplňo
vacích, jakož i udržovacího fondu uhradí
vodní společenstvo.
Úmluva dojednána dne 19. července 1926.

IV. Meliorační podnik vodního
družstva v Dolním S c honu, pol.
ok r e s chebský. ■
Býv. ministerstvem orby
schválený náklad podniku 204.758-32 K
(na úpravu odpadů
31.586 05 K, na meliorace
173.172-27 K).
Zemským správním výborem
schválený náklad podniku 191.386 05 K
(na úpravu odpadů
31.586 05 K, na meliorace
159.800 K).
Udržovací fond ...................
38.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 9.400 Kč, na udržo
vání meliorací 28.600 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů
v částce ...........................
9.475 81 K,
20% na meliorace v částce .. 34.634-45 K,
30% na udržování úpravy
odpadů v částce ..............
2.820 — Kč,
20% na udržování meliorací
v částce ...........................
5.720— Kč.
. ■
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Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů
v částce ....................... ...
9.475-82 K,
20% na meliorace v částce . . 31.960-— K,
30% na udržování úpravy
odpadů v částce .............
2.820 — Kč,
20% na udržování meliorací
v částce ...........................
5.720— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 14. června 1926.
V. Úprava II. dílu potoka Kačky
ve Spořících, pol. okres chomu
tovský.
Rozpočtený náklad .................
Udržovací fond.........................

232.050 Kč.
20.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% ke stavebnímu nákladu až
do částky...................
104.422 Kč,
45% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
9.000 Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
35% ke stavebnímu nákladu
až do částky...................... 81.217-50 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v čá.stce .........................
7.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Spoříce.
Úmluva dojednána dne 28. května 1926.
VI. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Počernech, pol.
okres karlovarský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 249.800 Kč
(na meliorace 249.100 Kč, na
opatření projektu 700 Kč).
Udržovací fond.........................
5.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na meliorace až do částky 74.730 Kč,
30% na opatření projektu ....
210 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.500 Kč,
Příspěvek zemského správního výboru:
15%, na meliorace až do částky 37.365 Kč,
15% na opatření projektu ....
105 Kč,
15%, k udržovacímu fondu
v částce .................................
750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 14, června 1926.
VII. úprava potoka Petersdorfského v obci V e I i c h o v, ě, pol.
okres karlovarský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 420.000 Kč.
Udržovací fond.........................
25.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
45%, ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 189.000 Kč,
45%, k udržovacímu fondu
v částce ...........
11.250 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
85%, ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 147.000 Kč,
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35% k udržovacímu fondu
v částce ................................
8.750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Velichov.
Úmluva dojednána dne 14. července 1926.
VITI. Meliorační podnik vodního
družstva v Lišících- Lovčicích,
pol. okres novobydžovský.
(úmluva o udržování.)
Udržovací fond.........................
(na udržování regulací 18.000
Kč, na udržování meliorací
12.000 Kč).

30.000 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, na udržování” regulací
v částce ................ r:..........
5.400 Kč,
20%, na udržování meliorací
v částce ...........
2.400 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na udržování regulací
5.400 Kč,
v částce ...............................
20%, na udržování meliorací
v částce ...............................
2.400 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
Úmluva dojednána dne 14. června 1926.
IX. Meliorační podnik vodního
družstva pro úpravu potoků a
odvodnění pozemků v Bole ho
st i, pol. okres Nové Město nad
Metují.
(úmluva o udržování.)
Udržovací fond.........................
(na udržování regulací 22.500
Kč, na udržování meliorací
17.500 Kč).

40.000 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, na udržování regulací ....
6.750 Kč,
20% na udržování meliorací... _ 3.500 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30%, na udržování regulací ....
6.750 Kč,
20%, na udržování meliorací...
3.500 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
.
Úmluva dojednána dne 19. července 1926.
im
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X. Meliorační podnik vodního
družstva v e V o j i c í c h, p o 1. okres
novopacký.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ................. .................. 574.100 Kč,
(na úpravu odpadů 89.000
Kč, nameliorace 485.100 Kč).
Udržovací fond.........................
14.300 Kč
(na udržování úpravy odpadů
7.500 Kč, na udržování meliorací 6.800 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
částky ................................. 31.150 Kč,
25% na meliorace až do částky 121.275 Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce........................
2.625 Kč,
25% na udržování melioraní
v částce................................
1.700 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů až do
částky ..........................
17.800 Kč,
15% na meliorace až do částky 72.765 Kč,
20% na udržování úpravy od
padů v částce...........
1.500
Kč,
15% na udržování meliorací
v částce .............
1.02Q Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. května 1926.
XI. Meliorační podnik vodního
družstva ve Lhotě podPřeloučí,
p o 1. okres pardubický.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 608.000 Kč
(na úpravu odpadů 115.500
Kč, na drenáž 492.500 Kč).
Udržovací fond.........................
15.000 Kč
(na udržování úpravy odpadů
5.000 Kč, na udržování drenáže 10.000 Kč).

35% na udržování úpravy od
padů v částce ........................
25% ná udržování drenáže
v částce ............................

1.750 Kč,
2.500 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů až do
částky ................................. 23.000 Kč,
15% na drenáž až clo částky .. 73.875 Kč,
20% na udržování úpravy od
padů v částce.......................
1.000 Kč,
15% na udržování drenáže
v částce .....................
1.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. května 1926.
XII. úprava potoka Hájevského
a přítoků vodním družstvem
v K n ě ž e v s i, p o 1. okres rakov
nický.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 829.915 Kč
(na úpravu potoka a odpadů
807.911 Kč, na úpravu svodnic 22.004 Kč).
Udržovací fond ............. .
79.000 Kč
(na udržování úpravy potoka
58.100 Kč, na udržování úpra
vy odpadů 13.600 Kč, na
udržování úpravy svodnic
7.300 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a od
padů až do částky................ 323.164 Kč,
30% na úpravu svodnic až do
částky ..................................
6.601 Kč,
40% na udržování úpravy po
toka v částce......................... 23.240 Kč,
40% na udržování úpravy od-,
pádů v částce.......................
5.440 Kč,
30% na udržování úpravy svod
nic v částce...........................
2.190 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka a od
35% na úpravu odpadů až do
padů až do částky................. 242.373 Kč,
částky ................................
40.425Kč, 20% na úpravu svodnic až do
25% na drenáž až do částky .. 123.125 Kč,
částky ...................
4.400 Kč,
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8.0% na udržování úpravy: po
toka v částce .......................
17.430 Kč,
20% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
2.720 Kč,
20% na udržování úpravy svodnic v částce ...........................
1.460 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 14. července 1926.
XIII. Úprava řeky Malé Lužnice
v trati od jejího soutoku s Ne
žárkou ažpo hráz rybníkaRožmberského (km 000—19-55), p o 1. okres
třeboňský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ..............................11,700.000 Kč
(na úpravu Malé Lužnice
10,850.000 Kč, na meliorační kostru 850.000 Kč).
Udržovací fond .....................
520.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
50% k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 5,850.000 Kč,
50% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 260.000 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
35% k stavebnímu nákladu až
do částky ........................... 4,095.000 Kč,
50ó/o k udržovacímu fondu
v částce ............................. 260.000 Kč.
Příspěvek okresních správních komisí ve Ve
selí n. Luž., Lomnici n. Luž. a Třeboni:
15% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 1,755.000 Kč.
Úmluva dojednána dne 23. července 1926.
XIV. Odvodnění pozemků v Čejkovicích vodním družstvem pro
úpravu Prušánky a melioraci
přilehlých pozemků se sídlem
v Dol. Boja novicích, pol. okres
hodonínský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 285.000 Kč.

Udržovací fond .......................
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8.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 71.250 Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce .................................
2.000 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky ...........................
57.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ...................
1.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. května 1926.
XV. M e 1 i o r a-č ní podnik vodního
družstva v Osičku, pol. okres
holešovský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ........................... i......... 270.000 Kč
(na úpravu odpadů 12.000 Kč,
na meliorace 258.000 Kč).
Udržovací fond .......................
8.000 Kč
(na udržování úpravy odpadů
1.500 Kč, na udržování meliorací 6.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
částky ................. . ..........
4.200 Kč,
25% na meliorace až do částky 64.500 Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
525 Kč,
25% na udržování melioraci
v částce .................................
1.625 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky ...................................
3.600 Kč,
30% na meliorace až do částky 77.400 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce.........................
450 Kč,
30% na udržování melioraci
v částce .................................
1.950 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 14. července 1926.
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4.207-27 Kč,
XVI, Meliorační podnik vodního j 20% na meliorace v částce ..
družstva v Bila n ech, pol. okres 30%:na udržování úpravy po
toků a odpadů v částce . .. 72.000-— Kč,
kroměřížský.
20% na udržování meliorací .
Schválený stavební náklad
v částce
.......................
2.600-— Kč,
podniku ........................... 663.713 70 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
Udržovací fond .................
13.000-—- Kč.
vacího fondu uhradí účastníci scelování.
Příspěvek státního melioračního fondu:
Úmluva dojednána dne 14. července 1926,
25% k stavebnímu nákladu
v částce ..................... . • • 165.928-42 Kč, XVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Střelících, pol.
25% k udržovacímu fondu
v částce ...........................
3.250-— Kč.
okres litovelský.
Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu
v částce ........................... 132.742-74 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce .............................
2.600-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 14. července 1926.
XVII. Meliorační podnik ve sce1 ovacím obvodu obcí Hulína,
Břestu, Bilan a Skastic, Staré
Vsi, Němčíc a P r a v č i c, pol. okres
kroměřížský.
Schválený celkový stavební
náklad ............................. 590.171-42 Kč,
(na úpravu potoků a od
padů 569.135 05 Kč, na me
liorace 21.036 37 Kč).
Udržovací fond..................... 253.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 240.000 Kč,
na udržování meliorací
13.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoků a -od
padů v částce................... 199.197-27 Kč,
25% na meliorace v částce
5.259 09 Kč,
35% na udržování úpravy po
toků a odpadů v částce. .. 84.000-— Kč,
25% na udržování meliorací
v částce ...........................
3.250-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoků a od
padů v částce ................... 170.740-51 Kč,

Rozpočtený celkový náklad
podniku ................................. 298.000 Kč.
Udržovací fond.........................
10.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až
do částky .............................
74.500 Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.500 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky .............................
59.600 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 16. července 1926.
XIX. úprava potoka Třebůvky
v Sušicích, pol. okres moravskot ř e b o v s k ý.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .................................. • • 210.000 Kč.
Udržovací fond .......................
7.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu až
do částky .............................
84.000 Kč,
40% • k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.800 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky f............... ,..........
63.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.100 Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Sušice.
Úmluva dojednána dne 28. května 1926.
XX. Hrazení Lubiny v dolním
toku od Příbor a do Frenštátu
p. R a d h., p o 1. okres Nový Jičín
a M í s t e k.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ...................................... 4,287.000 Kč.
Udržovací fond ....................... 213.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
70% k stavebnímu nákladu pří
spěvky zájemníků nekrytému
až do částky ..........................2,705.667 Kč,
70% k udržovacímu fondu
příspěvky zájemníků nekryté
mu v částce .........................
75.285 Kč.
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30%, k udržovacímu fondu
v částce .............................
1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 14. července 1926.
XXII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Moravci, p o 1.
okres Nové Město na Moravě.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 223.500 Kč.
Udržovací fond .......................
5.500 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35%, k stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 78.225 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v Částce .........................
1.925 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
80%, k stavebnímu nákladu pří
spěvky zájemníků nekrytému
až do částky........................... 1,159.572 Kc,
30%~ k udržovacímu fondu pří
spěvky zájemníků nekrytému
v částce .................................
32.264 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35%, k stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 78.225 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.925 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Příspěvek zájemníků:
K stavebnímu nákladu úhrnem 421.761 Kč,
k udržovacímu fondu úhrnem 105.451 Kč.

úmluva dojednána dne 27. května 1926.

Úmluva dojednána dne 14. července 1926.
XXI. M e l i o r a č n í podnik vodního
družstva ve V ě t ř k o v i c í c h, p o 1.
okres n o v o j i č í n s k ý.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .................................... 246.000 Kč.
Udržovací fond.........................
6.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, k stavebnímu nákladu až
do částky
......................... 73.800 Kč,
30%o k udržovacímu fondu
v částce ....................
1.800 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30%, k stavebnímu nákladu až
do částky................
.73.800 Kč,

XXIII. Meliorační podnik vodu íh o družstva G r y g o v—M a j e t í n—
B r o d e k, p o 1. okres olomoucký.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 2,267.000 Kč:
(na úpravu Kokůrky 346.000
Kč, na úpravu odpadů
1,921.000 Kč).
Udržovací fond ....................... 120.000 Kč,
(na udržování úpravy Ko
kůrky 40.000 Kč, na udržo
vání úpravy odpadů 80.000
Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na regulaci až do částky. .. 138.400 Kč,
35%, na úpravu odpadů až do
částky ................................... 672.350 Kč,
40% na udržování regulace
v částce .................. 16.000 Kč,
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35% na udržování úpravy od
padů v částce ...............

,2,8.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na regulaci až do částky.. 103.800 Kč,
30% na úpravu odpadů až do
částky ................................... 576.300 Kč,
30% na udržování regulace
v částce ...............................
12.000 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce .......................
24.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 14. července 1926.
XXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Kralicích, pol.
okres prostějovský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .......................................1,031.000 Kč
(na úpravu odpadů 199.000
Kč, na drenáž 832.000 Kč).
Udržovací fond .......................
20.000 Kč
(na udržování úpravy odpa
dů 5.000 Kč, na udržování
drenáže 15.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky ................................... 79.600 Kč,
30% na drenáž až do částky... 249.600 Kč,
40% na udržování úpravy odpa
dů v částce
.......................
2.000 Kč,
30% na udržování drenáže
4.500 Kč.
v částce .................................
Příspěvek moravského zemského výboru :
30% na.úpravu odpadů až do
částky ................................... 59.700 Kč,
20% na drenáž až do částky.... 166.400 Kč,
30% na udržování úpravy odpa
dů v částce ...........................
1.500 Kč,
20% na udržování drenáže
v částce ...............................
3.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 26. května 1926.

XXV. úprava potoka Scháferbachu ve Šternberku, pol. okres
šternberský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 373.000 Kč.
Udržovací fond .......................
20.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 111.900 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
6.000 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................ 111.900 Kč,
30% k udržovacímu fondu
6.000 Kč.
v částce ...............................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Šternberk.
Úmluva dojednána dne 16. července 1926.
XXVI. Hráze níp o toká Luhačo
vického s přítoky v Luhačovi
cích, pol. okres uherskobrodský.
Rozpočtený vyšší náklad pod
niku .......................................1,370.000 Kč
(práce provedené v letech
1919—1921 630.000 Kč, do
končení zahrazovacích prací
740.000 Kč).
Udržovací fond pro celý pod
nik ........................................ 272.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
60% k vyššímu nákladu prací
provedených v letech 1919—
1921 až do částky............... 378.000 Kč,
60% k vyššímu nákladu na do
končení zahrazovacích prací,
nekrytému příspěvky zájemníků, až do částky ........ 409.800 Kč,
60% k udržovacímu fondu ne
krytému příspěvkem obce Lu
hačovic v částce................... 102.480 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
40% k vyššímu nákladu prací
provedených v letech 1919—
1921 až do částky .......... 252.000 Kč,
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40% k. vyššímu nákladu na do
končení zahrazovacích prací,
nekrytému příspěvky zájemníků, až do částky............... 273.200 Kč.
40% k udržovacímu fondu ne
krytému příspěvkem obce Lu
hačovic v částce ..................... 68.320 Kč.

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

Příspěvek obce Luhačovic:
K stavebnímu nákladu ............ 47.000 Kč,
k udržovacímu fondu...........
101.200 Kč.

Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 340.000 Kč.
Udržovací fond .......................
6.000 Kč.

Příspěvek silničního okresu uhersko
brodského :
K stavebnímu nákladu ............ 10.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky ...............
102.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.800 Kč.

Úmluva dojednána dne 28. května 1926.
XXVII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Nížkovicích,
pol. okres vyškovský.
R,ozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 161.000 Kč
(na úpravu odpadů 19.000 Kč,
na meliorace 142.000 Kč).
Udržovací fond .......................
7.000 Kč
(na udržování úpravy odpadů
2.000 Kč, na udržování meliorací 5.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů až do
částky ..................................
5.700 Kč,
20% na meliorace až do částky 28.400 Kč,
30% na udržování úpravy od
600 Kč,
padů v částce.........................
20% na udržování meliorací
1.000 Kč.
v částce ...............................
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky ..................................
5.700 Kč,
20% na meliorace až do částky 28.400 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce.........................
600 Kč,
20% na udržování meliorací
v částce ...............................
1.000 Kč.

úmluva dojednána dne 14. července 1926.
XXVIII. Meliorační podnik III.
vodního družstva v Bernaticích, pol. okres frývaldovs k ý.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky .............................
68.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 4. června 1926.
Dr. Slávik v. r.

104.
Vyhláška ministra financií
zo dňa 30. septembra 1926,
ktorou sa ciastočne prevádza vládně nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z.
a n., o úpravě sídiel a obvodóv štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového kata
stru na Slovensku.
Počínajúc dňom 1. októbra 1926 zahájia
podlá §u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n.,
svoju činnost’ štátny mernícky úřad eviden
cie pozemkového katastru vo Velkých Kapušanoch.
Jeho posobnost’ vzťahuje sa na obvody ber
ných xiradov vo Velkých Kapušanoch a Král.
Chlumci.
Dr. Engliš v. r.

