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29.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 22. prosince 1927 
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 
ministerstvem zemědělství, příslušným zem
ským (správním) výborem (komisí) a zájem- 
níky dojednány byly úmluvy o úhradě ná
kladu provádění a udržování pro tyto podniky:

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 45.840-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.350‘— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
20% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 30.560'-- Kč,
20% ^ k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 900'—Kč.

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

úmluva dojednána dne 20. října 1927.

I. Melioraění 'podnik vodního 
družstva v Pece radech, politic

ký okres benešovský.

Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ............. ............... 409.477 —Kč,
(stavební náklad 395.600 
Kč, výlohy projektní 13.877 
Kč).

Udržovací fond ..................... 15.000’ Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 118.680'— Kč,
30% ^ k udržovacímu fondu 

v částce ............................ 4.500'—Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství samostatně z úvěrní položky 
„mehorace“.

Příspěvek zemského správního výboru: 
20% k stavebnímu nákladu až

do částky.......................... 79.120'—K
2o% na opatření projektu ... 3.469'_K
20% ^ k udržovacímu fondu 

v částce ............................ 3.000'—K

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

Úmluva dojednána dne 20. října 1927.

II. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
d r u ž s t v a p r o Babylon a okolí 
politický okres českolipský.’

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 152.800'—Kč.

Udržovací fond ..................... 4.500'_Kč.

III. Úprava potoka Riesenbachu 
v Oldřichově, politický okres 

duchcovský.

Schválený celkový stavební 
náklad podniku .................  951.300'_Kč.

Udržovací fond ..................... 30.000'—Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu: 
50% poloviny skutečného sta

vebního nákladu ................ 237.825'__Kč,
50% poloviny udržovacího 

fondu ................................ 7.500 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
50% poloviny skutečného sta

vebního nákladu ...............  237.825’_Kč,
50% poloviny udržovacího 

fondu ................................. 7.500'—Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí okresní správní komise 
v Duchcově.

Úmluva dojednána dne 20. října 1927.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dolním Holetíně, 

politický okres chrudimský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ............................. 318.830'—Kč,
(na úpravu odpadu 19.000 
Kč, na drenáž 288.330 Kč, 
na opatření projektu 11.500 
Kč).

Udržovací fond ..................... 7.400'—Kč,
(na udržování úpravy odpa
du 1.400 Kč, na udržování 
drenáže 6.000 Kč).
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Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadu až do 
částky .............................. 7.600'— Kč,

30% na drenáž až do částky 86.499'—Kč,

40% na udržování úpravy od
padu v částce..................... 560'— Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ............................ 1.800'— Kč.

Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 
zemědělství zvláště z úvěrní položky „me- 
liorace".

Příspěvek zemského správního výboru:
25% na úpravu odpadu až do

částky .............................. 4.750 —Kč,
25% na drenáž až do částky 72.080'—Kč, 
25% na opatření projektu . . . 2.870 — Kč,
25% na udržování úpravy od

padu v částce........... ........ 350'— Kč,
25 % na udržování drenáže 

v částce ............................ 1.500 —Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo- 
'aciho fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 12. listopadu 1927.

ý • M e 1 i o r a č n í podnik v o d n í h 
družstva v K ř i ž a n o v i c í c h, pol 

t i c k ý okres chrudimský.

Rozpočtený celkový náklad
?odnlku ............................ 363.250'—K
(na upravu odpadů 25.800 

-tvc, na meliorace 323.850 Kč, 
na opatření projektu 13.60(5 
Kc).

..................... 12.000 - K
dů 2 UpraVy odpa-du 2.000 Kc, na udržování
mehoraci 10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 

30% na úpravu odpadů až do
"astky .............................. 7.740-K

30 /o na meliorace až do částky 97.155'_K<

30/°*a udržování úpravy od-
Padů v částce..................... 600'— K<
% na udržování meliorací 

castce.............................. 3.000'— K<

Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 
zemědělství zvláště z úvěrní položky „me-
liorace“ částkou ............... ... 5.400'—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 6.450'— Kč,
25% na meliorace až do částky 80.962'50 Kč, 
25% na opatření projektu .. . 3.400'—Kč,
25% na udržování úpravy od

padů v částce..................... 500'— Kč,
25% na udržování meliorací 

v částce ............................ 2.500'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo, 
úmluva dojednána dne 2. července 1927.

VI. Dokončení zahrážek na strži 
v Divišovicích, politický okres

klatovský.

Rozpočtený vyšší náklad pod
niku .................................. 222.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
55% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 122.100 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
35% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 77.700'— Kč.

Příspěvek obce Divišovic:
10% k stavebnímu nákladu.. . 22.200'— Kč.

Udržování celého zahrazovaeího podniku 
přináleží dle §u 6 zákona ze dne 23. července 
1906, č. 78 č. z. z., obcím Děšenicům a Divi- 
šovicům.

Úmluva dojednána dne 20. října 1927.

VII. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Velím i, politický

okres kolínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................  266.000'— Kč,
(na úpravu potoka Bělohor
ského 59.000 Kč, na drenáž 
207.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 17.000'— Kč,
(na udržování úpravy poto
ka 5.000 Kč, na udržování 
drenáže 12.000 Kč).

16*



162 Sbírka zákonů a nařízení, č. 29.

Kč,

Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu: 

30% na úpravu potoka až do
^astky................................ 17.700'— Kč,

20% na drenáž až do částky 41.400'_Kč
30% na udržování úpravy po

toka v částce..................... 1.500'-Kč,
20% na udržování drenáže

V částce ............................ 2.400-Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu potoka až do
, <;astky ......................... 11.800 -Kč,

% na drenáž až do částky 31.050'
20% na udržování úpravy no- 

toka v částce.......................... 1.000'
*J/° v,na udržovaní drenáže

V Castce ................................ 1.800 — Kč.

jakož i održo-
vacino íondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 30. června 1927.

Jin. Reg-uJační podnik vodního 

uzstva v Roudnici, politický 
okres královéhradecký.

Rozpočtený celkový náklad
? Wpoioka^e:2^-^ 

keho 68.400 Kč, na úpra-
í?l vku bubenického 
^n1;,5b°1 Kc>, ^ úpravu ho- 
spoaaiske nádrže 49.500 Kč 
neopatření projektu 1.100

Udržovací fond ..................... 19.000-Kč.

Příspěvek státního melioračního fond,,:

40% na úpravu potoků a 
hospodářské nádrže až do 
částky.............

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 5.700-Kč.

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

úmluva dojednána dne 20. října 1927.

IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Křes eticích, politic

ký okres k u t n horský.

Rozpočtený celkový náklad
?odni,ku............................... 478.000'—Kč,
(na upravu odpadů 32.200
Kč, na drenáž 443.413 Kč, 
na opatření projektu na 
upravu odpadů 300 Kč, na 
opatření projektu pro dre
náž 2.087 Kč).

Udržovací fond ..................... 11.500'—Kč,
(na udržovaní úpravy od
padů 3.000 Kč, na udržo
vaní drenáže 8.500 Kč).

95.760 — Kč, 

440'— Kč,
40% na opatření projektu...
40% k udržovacímu fondu

V ČástCe ............................. 7.600-Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu potoků a 
hospodářské nádrže až do
Castky................................ 71.820'—Kč,

ť>0% na opatření projektu.... 330 — Kč

Příspěvek státního melioračního fondu: 

30% na úpravu odpadů až do
castky................................. 9.660 — Kč,

20% na drenáž až do částky

£>0% na opatření projektu na 
upravu odpadů...................

20 % na opatření projektu pro 
drenáž .......................

30% na udržování úpravy od
padů v částce .....................

20% ^ na udržování drenáže 
V částce ............................. 1.700'—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 

20% na úpravu odpadů až do
castky................................... 6_440.

15% na drenáž až do částky

20% na opatření projektu na 
upravu odpadů .................

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

20 % na udržování úpravy od
padů v částce .....................

15% na udržování drenáže
v částce ............

Kč,

66.512'— Kč,

60 — Kč, 

313'— Kč, 

600'— Kč, 

1.275'— Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 12. listopadu 1927.

X. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
.ružstva v Lanškrouně-Rudol- 

ticích, I. sekce, politický okres 
lanškrounský.

Rozpočtený celkový náklad
P°dniku..............................  558.600'— Kč,
(na upravu odpadů 
12.887'96 Kč, na meliorace 
542.253'76 Kč, na opatření 
projektu pro úpravu odpadů 
312 04 Kč, na opatření 
projektu pro meliorace 
3.146'24 Kč).

Udržovací fond ..................... 14.100'_Kč,
(na5 udržování úpravy od
padů 900 Kč, na udržování 
meliorací 13.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% na úpravu odpadů až do
^ castkX................................. 5.15518 Kč,
30% na meliorace až do částky 162.67613 Kč,
40°/o na opatření projektu pro 

upravu odpadů .................
na opatření projektu pro 

meliorace ...........

124'82 Kč, 

943'87 Kč, 

360'— Kč,

40 % na udržování úpravy od
padů v částce .....................

ů0{°„,na udržování meliorací
Castce.............................. 3.960'— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20°á "a Úpravu odPadů až do

tky "............................. 2.577'59KČ,
% na meliorace až do částky 81.338'06 Kč, 

20% na opatření projektu pro
navu odpadů.................... 62'41 Kč,

°/o na opatření projektu pro
™ell°*e ........................... ««4KČ,

«v£Sř”!úlm%oa; 180._KČ,

udržování meliorací
Castce ............................. 1.980'—Kč.

vacíh^í ^avekního nákladu, jakož i udržo- 
m° fondu uhradí vodní družstvo.
mluva dojednána dne 12. listopadu 1927.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Stříteži, politický 

okres n ě m e c k o b r o d s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 630.000'—Kč,
(stavební náklad 610.060'30 
Kč, opatření projektu 
19.939'70 Kč).

Udržovací fond ..................... 12.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až 
d~ částky........................... 183.018'—Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 3.600'—Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství samostatně z úvěrní položky 
„meliorace".

Příspěvek zemského správního výboru:

20% k stavebnímu nákladu až 
do částky........................... 122.012'— Kč,

30% na opatření projektu___ 5.981'91 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce............................... 2.400'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 30. června 1927.

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Veselém ž ď á r u, po
litický okres němec k ob rodský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku............................... 172.258'07 Kč,
(na úpravu odpadů 57.800 
Kč, na meliorace 108.900 
Kč, na opatření projektu 
pro úpravu odpadů 1.92710 
Kč, na opatření projektu 
pro meliorace 3.630'97 Kč).

Udržovací fond....................... 12.000'—Kč,
(na udržování úpravy odpa
dů 4.000 Kč, na udržování 
meliorací 8.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do
částky................................... 23.120'—Kč,
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80% na meliorace až do částky 32.670'— Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 1.600 — Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ............................ 2.400'—Kč.

Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 
zemědělství zvláště z úvěrní položky „me
liorace".

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

částky................................ 17.340'—Kč,
20% na meliorace až do částky 21.780'— Kč,
30% na opatření projektu pro 

úpravu odpadů ................. 57813 Kč,
20%, na opatření projektu pro 

meliorace .......................... 72619 Kč,
30%, na udržování úpravy od

padů v částce..................... 1.200'— Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce.............................. 1.600'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 25. srpna 1927.

XIII. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Bar chove, politic

ký okres novobydžovský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............. 435.400'—Kč,

Udržovací fond ..................... 7.100'_Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky..........................  130.620 — Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 2.130'—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

15% k stavebnímu nákladu až 
do částky.......................... 65.310'— Kč,

15% k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 1.065'—Kč.

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

úmluva dojednána dne 25. srpna 1927.

XIV. Regulační a meliorační 
podnik vodního družstva pro 
úpravu potoka Domanovicko- 
Radovesnického s přítoky v R a- 
dovesnicích, pol. okres novo

bydžovský.

(Úmluva o udržování.)

Udržovací fond ..................... 200.000'— Kč,
(na udržování úprav regu
lačních odpadů 120.000 Kč, 
na udržování meliorací
80.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na udržování úprav re

gulačních odpadů ............. 36.000'—Kč,
20% na udržování meliorací 16.000'—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na udržování úprav re

gulačních odpadů ............. 36.000'—Kč,
20% na udržování meliorací 16.000'—Kč.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

úmluva dojednána dne 8. listopadu 1927.

XV. Meliorační podnik II. vod
ního družstva ve Starých Ohni
šť a n e c h, politický okres novo

bydžovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................. 517.600 —Kč,
(na úpravu odpadů 27.200 
Kč, na drenáž 490.400 Kč).

Udržovací fond ..................... 8.700'_Kč
(na udržování úpravy odpa
dů 2.700 Kč, na udržování 
drenáže 6.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do
částky................................ 9.520'—Kč,

25% na drenáž až do částky 122.600'—Kč,

35% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 945'— Kč,

25% na udržování drenáže
v částce........................ .. 1.500'— Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
20%na úpravu odpadů až do 

částky................................ 5.440'— Kč,
15% na drenáž až do částky 73.500'— Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce..................... 540'— Kč,
15% na udržování drenáže 

v částce ............................ 900'—Kč.

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

úmluva dojednána dne 20. října 1927.

XVI. Hrazení strží v B e z n í k u, p o 1.
okres novopacký.

Schválený celkový náklad pod
niku .................................... 160.000'—Kč.

Udržovací fond ..................... 10.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
60% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 96.000'—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 48.000'— Kč.

Příspěvek okresní správní komise v Hořicích: 

5% k stavebnímu nákladu... 8.000'—Kč, 

50% k udržovacímu fondu.... 5.000'— Kč.

Příspěvek obce Bezníku:
5% k stavebnímu nákladu... 8.000'—Kč, 
50% k udržovacímu fondu.... 5.000'— Kč.

úmluva dojednána dne 5. listopadu 1927.

XVII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Hájku, p o 1. okres ří-

č a n s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku............................... 533.293 — Kč,
(na úpravu odpadů 6.957 
Kč, na drenáž 526.336 Kč).

Udržovací fond ..................... 10.000'— Kč,
(na udržování úpravy odpa
dů 1.000 Kč, na udržování 
drenáže 9.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% na úpravu odpadů až do 
částky................................ 1.739'—Kč,

25% na drenáž až do částky 131.584'—Kč,

25% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 250'—Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce ............................. 2.250'—Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů až do 

částky.............. 1.391'40 Kč,

15% na drenáž až do částky 78.950'40 Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 200'— Kč,

15% na udržování drenáže 
v částce ............................. 1.350'—Kč.

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

úmluva dojednána dne 19. července 1927.

XVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Oldřeticích, po

litický okres vysokomýtský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku..............................  467.000'— Kč,
(na provedení podniku
450.000 Kč, na opatření 
projektu 17.000 Kč).

Udržovací fond ................. 8.500'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 135.000'—Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce.............................. 2.550'— Kč.

Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 
zemědělství zvláště z úvěrní položky „me- 
liorace“.

Příspěvek zemského správního výboru: 
20% k stavebnímu nákladu až

do částky.......................... 90.000'— Kč,
20% na opatření projektu . . . 3.400'— Kč,
20% k udržovacímu fondu

v částce .............................. 1.700 —Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 12. listopadu 1927.

XIX. Meliorační podnik vodního 
družstva v K n í n i c í c h, poli

tický okres boskovický. 

Rozpočtený celkový náklad
Podni]íl1 .............................. 475.000'— Kč,
(na upravu odpadů 55.000 
Kč, na drenáž 420.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 18.000'-Kč
(na udržování úpravy od
padů 4.000 Kč, na udržo
vání drenáže 14.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% na úpravu odpadů až do
^ částky................................ 22.000'— Kč,
30% na drenáž až do částky 126.000'—Kč, 
40% na udržování úpravy od

padů v částce..................... 1.600' Kč,
30%^na udržování drenáže 

v částce ............................. 4.200'- Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
^5% na úpravu odpadů až do

částky .............................. 13.750 — Kč,
25% na drenáž až do částky. . 105.000'— Kč,
35 /0 na udržovaní úpravy od

padů v částce ................... 1.000'—Kč,
35 % na udržování drenáže

v částce ......... .................... 3.500 Kč.
Zbytelv stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 14. října 1927.

Tento vyšší náklad se uhradí:
40%ním příspěvkem státního 

melioračního fondu v částce 57.600'— Kč, 
40%ním příspěvkem morav

ského zemského výboru v 
částce ................................. 57.600'— Kč.

Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní 
družstvo.

Udržování celého podniku jest zajištěno 
cl. 12. úmluvy uveřejněné pod č. 323/1922 
Sb. z. a n.

Úmluva dojednána dne 30. června 1927.

XXI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Bratřejově. 

p o 1. okresholešovský.

Schválený celkový náklad
podniku .........................  169.338'—Kč.

Udržovací fond ................... 4.000'—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
35% k stavebnímu nákladu

v částce ........................... 59.268'—Kč,
o5% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 1.400'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
35% k stavebnímu nákladu 

v částce ........................... 59.268 — Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 1.400'—Kč.

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

Úmluva dojednána dne 18. listopadu 1927.

XX. úprava potoka Prus á n k y 
a odpadů vodním družstvem 
Pro regulaci Prušánky a me- 
lioraei přilehlých pozemků 
v Dolních Bojanovicích, p o 1.

okres hodonínský. 
Schválený vyšší náklad pod

niku oproti rozpočtenému 
stavebnímu nákladu, schvá
lenému úmluvou, která byla 
vyhlášena pod čís. 323/1922 
Sb- z- a n............................ 144.000 —Kč,

XXII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Klečůvce, pol. 

okres holešovský.

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku ......................... 168.000'— Kč,

Udržovací fond ................... 3.000' Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 50.400'—Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce 900 — Kč.
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Příspěvek moravkěho zemského výboru:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 50.400'— Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 900'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 20. října 1927.

XXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva pro R y m i c e, Ro
št ě n í a T u č a p y, p o 1. okres hole

šovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...........................4,212.700'—Kč,
(na úpravu odpadů 
2,093.700 Kč, na drenáž
2,119.000 Kč).

Udržovací fond ...................  133.000'— Kč,
(na udržování úpravy od
padů 92.000 Kč, na udržo
vání drenáže 41.000 Kč).

Udržovací fond ................... 5.000'—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................... 72.900'— Kč,

30%, k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 1.500"— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky ................... 72.900'— Kč,

30%o k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 1.500'—Kč.

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

Úmluva dojednána dne 20. října 1927.

XXV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Radvanicích, 

pol. okres hranický.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až

do částky ......................... 837.480'—Kč,
30%o na drenáž až do částky 635.700'—Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce*................... 36.800'— Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ............................. 12.300'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30%o na úpravu odpadů až do 

částky ............................. 628.110'— Kč,

20%o na drenáž až do částky 423.800'—Kč.
30%, na udržování úpravy od

padů v částce ................... 27.600'— Kč,
20%, na udržování drenáže 

v částce ........................... 8.200'— Kč.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 715.600'— Kč,
(na úpravu odpadů 158.000 
Kč, na drenáž 557.600 Kč).

Udržovací fond ................... 22.000'— Kč,
(na udržování úpravy od
padů 6.800 Kč, na udržo
vání drenáže 15.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 55.300'— Kč,

25%, na drenáž až do částky 139.400'—Kč.

35% na udržování úpravy od
padů v částce  ................. 2.380'— Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce ........................... 3.800'—Kč.

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

úmluva dojednána dne 20. října 1927.

XXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva v P o r u b ě, pol. 

okres hranický.
Rozpočtený celkový náklad 

podniku ........................... 243.000'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru :

30% na úpravu odpadů až do
částky ............................. 47.400 — Kč,

20% na drenáž až do částky 111.520'— Kč,

30% na udržování úpravy od-
pádů v částce ............. . 2.040'— Kč,

20%, na udržování drenáže
v částce ........................... 3.040 — Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 7. července 1927.

XXVL Melioracní podnik vod
ního družstva v Týně, pol. okres 

hranický.
Rozpočtený celkový náklad

P°dniku ......................... 273.000 - Kč,
(na upravu odpadního po
trubí 43.000 Kč, na drenáž
230.000 Kč).

Udržovací fond ................... B.OOO — Kč
(na udržování odpadního 
potrubí 2.000 Kč, na udržo
vání drenáže 6.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40/a na úpravu odpadního po

trubí až do částky ......... 17.200'_Kč,
30% na drenáž až do částky 69.000'—Kč,
40% na udržování odpadního 

potrubí v částce................. 800'_Kč
3b /o ^ na udržování drenáže 

v částce ............................ 1.800'—Kč.

25% ^ k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 3.750'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
25% k stavebnímu nákladu

až do částky ................... 182.000'—Kč,
25% ^ k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 3.750'—Kč.,

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

úmluva dojednána dne 15. října 1927.

XXVIII. Mel i oráč ní podnik II. vod
ního družstva v Unerázce, pol. 
okres moravskotřebovský.

Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ........................... 525.700'— Kč,
(na upravu potoka Tře- 
bůvky 357.000 Kč, na 
úpravu přiváděčů pro po- 
vodňování a odškodné vod
ním dílům 52.000 Kč, na 
drenáž 58.700 Kč, na de
tailní zařízení povodňovací
58.000 Kč).

Příspěvek moravského zemského výboru 
o0 % na úpravu odpadního po

trubí až do částky............ 12.900'_I
20% na drenáž až do částky 46.000'_ř
30% na udržování odpadního 

potrubí v částce ................ 600'_j<

20% na udržování drenáže
v částce ............................ 1.200-E

vaTf stavekníř>o nákladu, jakož i udrž 
vaciho fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 5. listopadu 192

XXVH. Meliorační podnik I. vod
ního družstva v Rakvicích, pol 

okres hustopečský.’

Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ........................... 728.000'— Kč.

Udržovací fond ................. 15.000'—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% k stavebnímu nákladu
až do částky ....................  182.000'—Kč,

Udržovací fond ................... 26.000'_Kč,
(na udržování úpravy po
toka 17.000 Kč, na udržo
vání meliorací 9.000 Kč).,

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% na úpravu potoka až do 

částky .............................

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

30% na drenáž až do částky
30% na detailní zařízení po

vodňovací až do částky ...
45% na udržování úpravy po

toka v částce ...................
30% na udržování meliorací 

v částce ............... ...

160.650'— Kč,

20.800'— Kč, 
17.610'—Kč,

17.400'— Kč,

7.650'— Kč,

2.700'— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
45% na úpravu potoka až do

částky ............................. 160.650'— Kč,
40% na úpravu přiváděčů pro 

povodňování a odškodné 
vodním dílům až do částky 20.800'— Kč,
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30% na drenáž až do částky

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

45% na udržování úpravy po
toka v částce ................... 7.650'—Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ............................... 2.700'—Kč

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

Úmluva dojednána dne 15. října 1927.

XXIX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Německém Je
seníku, p o 1. okres n.o v o j i č í n s k ý.

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku ........................... 711.000'—Kč.

Udržovací fond ................... 15.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky ......................... 213.300'— Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ................. ......... 4.500'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% k stavebnímu nákladu až 
do částky ......................... 142.200'—Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 3.000'—Kč.

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

Úmluva dojednána dne 19. srpna 1927.

XXX. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Vatíně, pol. okres 

Nové Město na Moravě.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 424.000'— Kč.

Udržovací fond ................... 7.500'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

o5°/o k stavebnímu nákladu
až do částky ......................  148.400'— Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 2.625'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 148.400'—Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 2.625'—Kč.

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

úmluva dojednána dne 30. června 1927.

XXXI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Zá borovicích, 

pol. okres uherskobrodský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...........................1,467.000'— Kč,
( na úpravu potoka „Příč
né" a odpadů 57.000 Kč, 
na meliorace 1,410.000 Kč).

Udržovací fond ................... 28.500'— Kč,
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 6.500 Kč, na 
udržování meliorací 22.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 

35% na úpravu potoka a od
padů až do částky .......... 19.950'— Kč,

25% na meliorace až do 
částky ............................. 352.500'— Kč,

35% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce... 2.275'—Kč

25% na udržování meliorací 
v částce ............................... 5.500 —Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu potoka a od
padů až do částky............ 17.100'— Kč,

30% na meliorace až do 
částky ............................... 423.000 —Kč,

30% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce .. . 1.950'— Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ........................... 6.600'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 12. listopadu 1927.

17.610'— Kč, 

17.400'— Kč,
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XXXII. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva v Horním Němčí, 
P o 1. okres uherskohradišťský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...........................1,680.000 — Kč,
(na úpravu odpadů 80.000 
Kč, na drenáž 1,600.000 
Kč).

Udržovací fond ................... 30.000'— Kč,
(na udržování úpravy od
padů 5.000 Kč, na udržo
vání drenáže 25.000 Kč).

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

částky ............................. 32.000'— Kč,
30% na drenáž až do částky 480.000'—Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce ................. 2.000'—Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ........................... 7.500'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do 
částky ............................. 24.000'— Kč,

30%, na drenáž až do částky 480.000'— Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce ............... 1.500'—Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce .......................... 7.500'—Kč.

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

Úmluva dojednána dne 31. srpna 1927.

XXXIII. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Bystřici, p o 1. 

okres český Těšín.

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku ............................. 240.000'— Kč.

Udržovací fond ....................... 5.000'_Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky ......................... 72.000'—Kč

30% k udržovacímu fondu
v částce ................................. 1.500 —Kč.

Příspěvek zemské správní komise:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky ......................... 72.000'—Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 1.500'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 27. října 1927.

XXXIV. Meliorační podnik II. 
vodního družstva v Dolních 
Bludovicích, p o 1. okres český 

Těšín.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ......................... 201.000'— Kč.

Udržovací fond ................... 5.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%o k stavebnímu nákladu

až do částky ................... 60.300'—Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 1.500'—Kč.

Příspěvek zemské správní komise:
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................... 40.200'—Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 1.000'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 12. července 1927.

XXXV. Meliorační podnik I. vod
ního družstva v Horních Heř
man i c í c h, p o 1. okres frýval- 

d o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 240.000 — Kč.

Udržovací fond ................... 5.500'—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ................... 72.000'—Kč,
30%o k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 1.650'—Kč.

Příspěvek zemské správní komise:
30%, k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 72.000'—Kč,
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20% k udržovacímu fondu 
v částce ............. ............. 1.100 —Kč.

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

Úmluva dojednána dne 25. srpna 1927.

XXXVI. M e 1 i o r a č n í podnik III. 
vodního družstva ve Skoro- 
šicích, p o 1. okres frývaldovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 400.000’—Kč.

Udržovací fond ................... 7.000' Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................... 120.000’—Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce . ......................... 2.100’—Kč.

Příspěvek zemské správní komise:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ...................  120.000’— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 2.100’—Kč.
Úmluva dojednána dne 12. listopadu 1927.

XXXVII. M e 1 i o r a č n í podnik II. 
vodního družstva v O pávicích,

P o 1. okres krnovský.
Rozpočtený celkový náklad

P°dniku ............................. 245.000’— Kč.
Udržovací fond ....................... 5.000’_Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ....................... 73.500'—Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 1.500’—Kč.

Příspěvek zemské správní komise:
25% k stavebnímu nákladu až 

do částky ............................ 61.250’— Kc,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 1.250'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 25. srpna 1927.

XXXVIII. Dokončení úpravy řeky 
Osy v p o 1. okresu krnovském.

Rozpočtený vyšší náklad 
podniku .............................1,940.000’— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
50% vyššího nákladu až do 

částky ............................... 970.000’—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

40% vyššího nákladu až do 
částky ............................... 776.000’— Kč.

Příspěvek pobřežních obcí Petrovic, Janova, 
Jindřichova, Arnultovic, Vysoké, Třemešné, 
Pitarného, životic, Dívčích Hradů, Sádku, 
Nové Vsi, Dolních Povelic, Fulštejnu, Kašnic- 
berku, Osoblahy a štundorfu:

10% vyššího nákladu nej
méně ................................. 194.000’— Kč.

K udržování celého provedeného podniku 
jest povinno dle ustanovení §u 8 zákona ze 
dne 29. července 1906, č. 77 mor. z. z. vodní 
družstvo pro udržování upravené řeky Osy.

Úmluva dojednána dne 16. listopadu 1927.

XXXIX. částečná úprava potoka 
„Z i e b b a c h u“ v Odrách, p o 1. okres 

opavský.

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku ........................... 156.000 — Kč.

Udržovací fond .............. .. 10.000’— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu až 
do částky ......................... 62.400’— Kč,

40% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 4.000’—Kč.

Příspěvek zemské správní komise:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky ......................... 46.800’—Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 3.000’—Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí město Odry.

Úmluva dojednána dne 12. listopadu 1927.


