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149.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 4. července 1928 

o dojednám' 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 ze
mědělství stavbami vodními, vyhlašuji, že 
mezi ministerstvem zemědělství, příslušným 
zemským (správním) výborem (komisí) a 
zájemníky dojednány byly úmluvy o úhradě 
nakladu provádění a udržování pro tyto pod
niky:

!• Meliorační podnik vodního 
družstva ve Viticích, p o 1. okres 

českobrodský.
Schválený celkový náklad

podniku ......................... 409.455-43 Kč.
Udržovací fond ................ 8.000— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
S0°/o k stavebnímu nákladu

v cástce ....................... 122.836'63 Kč,
30% ^k udržovacímu fondu 

V castce ......................... 2.400'— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
2°/*vk stavebnímu nákladu 

v castce
20vOčástcerŽ°VaCÍmu fondu

81.891-09 Kč.

1.600"— Kč.

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

úmluva dojednána dne 11. června 1928.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Horních Lhotkách, 

pol. okres chotěbořský.

Rozpočtený celkový náklad
poaniku ........... ’.......... 302.300 KČ*
(Stavební náklad 294.580 
Kč, na opatření projektu 
7.720 Kč).

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky ................. 88.374 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ................................ 2.100 Kč.
Projektní výlohy podpořilo ministerstvo ze

mědělství samostatně z úvěrní položky „me- 
liorace“.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky ............... 58.916 Kč,

20% na opatření projektu . 1.544 Kč
20% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 1.400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 22. března 1928.
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III. Meliorační podnik vodního 
družstva v Německé Radou ni, 

p o 1. okres jindřichohradecký.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ......................... 1,900.000 Kč,
(na úpravu místních po
toků a odpadů 1,264.871 
Kč, na meliorace 635.129 
Kč).

Udržovací fond ............... 57.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 31.500 Kč, 
na udržování meliorací
25.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků a

odpadů až do částky... 505.948 Kč,
30% na meliorace až do

částky ........................... 190.539 Kč,
40% na udržování úpravy

potoků a odpadů v částce 12.600 Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ......................... 7.650 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoků a od

padů až do částky ..... 379.461 Kč,
20% na meliorace až do

částky ......................... 127.026 Kč,
30% na udržování úpravy

potoků a odpadů v částce 9.450 Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce ....................... 5.100 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 31. května 1928.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Sobětuši, pol. okres 

královéhradecký.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ....................... 529.600 Kč.
Udržovací fond ............... 9.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 158.880 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 2.700 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky . .. ..........

20% k udržovacímu fondu
v částce ....................... 1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. června 1928.

V. Meliorační podnik vodního 
družstva v T ř e s o v i c í c h, pol. 

okres královéhradecký.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ....................... 580.000 Kč,
(na úpravu odpadů 13.850 
Kč, na drenáž 562.650 
Kč, na opatření projektu 
pro odpady 100 Kč, na 
opatření proj ektu pro 
drenáž 3.400 Kč).

Udržovací fond ............... 8.000 Kč,
(na udržování úpravy 
odpadů 1.400 Kč, na udr
žování drenáže 6.600 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů až 

do částky .......................
30% na drenáž až do 

částky ...........................
30% na opatření projektu 

pro odpady ...................
30% na opatření projektu 

pro drenáž ....................
30% na udržování úpravy 

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

v částce .........................

4.155 Kč, 

168.795 Kč, 

30 Kč, 

1.020 Kč, 

420 Kč, 

1.980 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až

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

částky .........................
30% na opatření projektu

pro odpady ..................
20% na opatření projektu

pro drenáž...............
30% na udržování úpravy

odpadů v částce ...........
20% na udržováni drenáže 

v částce .......................

4.155 Kč, 

112.530 Kč, 

30 Kč, 

680 Kč, 

420 Kč, 

1.320 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 22. března 1928.105.920 Kč:
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VI. Meliorační 
n í h o družstva

podnik II. v o d- 
v Solopiskách, 

p o 1. o k r e s k u t n o h o r s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ......................... 556.000 Kč.

Udržovací fond ................ 8.600 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky.................. 166.800 Kč,
30%^ k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 2.580 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
15% k stavebnímu nákladu

až do částky................. 83.400 Kč;
15%^ k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 1.290 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 22. března 1928.

VII. Meliorační podnik vodního 
družstva v ČeskýchLibchavách,

P o 1. okres lanškrounský.

Schválený celkový náklad
podniku ...................
(na úpravu odpadů 
17.656.87 K, na drenáž 
52.629.53 K, na opatření 
projektu pro odpady 600 
K, na opatření projektu 
pro drenáž 1.700 K).

Udržovací fond..............
(na udržování úpravy od
padů 8.250 Kč, na udržo
vání drenáže 9.980 Kč).

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů... 3.531’37 K,
15% na drenáž ............... 7.89P43 K,
20% na opatření projektu 

pro odpady ............... 120'— K,
15% na opatření projektu 

pro drenáž..................... 255'— K,
20% na udržování úpravy 

odpadů ......................... 1.650'
1.497'-

Kč,
Kč.

72.586.40 K,

18.230'— Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu: 
20% na úpravu odpadů... 3.531’37 K 
20% na drenáž.................
20% na opatření projektu 

pro odpady ............
20% na opatření projektu 

pro drenáž .............
^ /ó na udržování úpravv 

odpadů ............... ...  _ _
20% na udržování drenáže

10.525'91 K, 

120'— K, 

340'— K,

15% na udržování drenáže

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

úmluva dojednána dne 22. března 1928.

VIII. Meliorační podnik vodního 
diužstva ve Břehách, pol. okres 

mnichovohradištský.

Rozpočtený celkový náklad
P°dnik« ..................... 1,328.000 Kč,
(na úpravu odpadů
332.400 Kč, na drenáž
995.600 Kč).

Udržovací fond ............. 39.000 Kč.
(na udržování úpravy od
padů 20.000 Kč, na udržo
vání drenáže 19.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až 

do částky ..................... 132.960 Kč,
30% na drenáž až do 

částky ......................... 298.680 Kč,
40% na udržování úpravy 

odpadů v částce ............ 8.000 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ....................... 5.700 Kč.

1.650'-
1.996'-

Kč,
Kč.

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

do částky ..................... 99.720 Kč,
20% na drenáž až do

částky • ...................  199.120 Kč,
30% na udržování úpravy 

odpadů v částce ........... 6.000 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ...............  3.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 7. března 1928.
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IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Habřině Vlčí, p o 1. 

okres pardubický.

Schválený celkový náklad
podniku ....................... 103.913'87 K,
(na úpravu potoka a od
padů 25.325'45 K, na dre- 
náž 78.588'42 K).

Udržovací fond ............... 30.000'— Kč,
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 18.000 Kč, 
na udržování drenáže
12.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a 

odpadů ....................... 10.13018 K,
30% na drenáž ............... 23.576 53 K,
40% na udržování úpravy 

potoka a odpadů..........  7.200’— Kč,
30% na udržování dre

náže .............................. 3.600-— Kč,

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a 

odpadů ........................
15% na drenáž .................
30% na udržování úpravy 

potoka a odpadů ..........
15% na udržování dre

náže ............................

7.597-64 K, 
11.788-21 K,

5.400"— Kč,

1.800"— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 11. června 1928.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v Podmoklech, p o 1. 

okres sušický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ....................... 485.000"— Kč,
(na úpravu potoka Pod- 
mockého 308.980 Kč, na 
meliorace 174.151 Kč, na 
opatření projektu pro 
úpravu potoka 1.020 Kč, 
na opatření projektu pro 
drenáž 849 Kč).

Udržovací fond ............... 40.000"^— Kč,
(na udržování úpravy po
toka 30.000 Kč, na udržo
vání meliorací 10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka až
ďo částky ..................... 123.592"— Kč,

30% na meliorace až do
částky ........................... 52.245.30 Kč,

40% na opatření projektu
pro úpravu potoka .... 408"— Kč,

30% na opatření projektu
pro drenáž..................... 254'70 Kč,

40%, na udržování úpravy 
potoka v částce ........... 12.000"— Kč,

30%, na udržování drenáže 
v částce ..................... 3.000"— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30%, na úpravu potoka až
do částky ..................... 92.694"— Kč,

20%, na meliorace až do
částky ........................... 34.830 20 Kč,

30% na opatření projektu
pro úpravu potoka ........ 306"— Kč,

20%, na opatření projektu
pro drenáž ................... 169'80 Kč,

30% na udržování úpravy
potoka v částce ............ O.OOOj-— Kč,

20%, na udržování drenáže
v částce ....................... 2.000"— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 22. března 1928.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Drahněticích, pol. 

okres táborský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 279.000"— Kč,
(na úpravu odpadů
100.500 Kč, na meliorace
178.500 Kč).

Udržovací fond ............... 13.500 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 8.000 Kč, na udržo
vání meliorací 5.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40%, na úpravu odpadů až
do částky ...........  40.200 Kč,
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30% na meliorace až do 
částky ......................... 53.550 Kč

40% na udržování úpravy 
odpadů v částce ................... 3.200 Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ............................... 1.650 Kč,

Příspěvek zemského správního výboru:

30.150 Kč
30% na úpravu odpadů až 

do částky.......................
20% na meliorace až do 

částky ........................... 35.700 Kč,
30% na udržování úpravy 

odpadů v částce ................... 2.400 Kč
20% na udržování meliorací 

v částce ............................... 1.100 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 31. května 1928.

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Plané n. Luž., pol. 

okres táborský.

Rozpočtený celkový náklad
PodniIŇU ....................... 160.400 Kč,
(stavební náklad 155.872 
Kč, na opatření projektu 
4.528 Kč).

Udržovací fond ........■----- 5.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30%o k stavebnímu nákladu

až do částky ............... 46.762 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce ........... ........... 1.500 Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo ze

mědělství zvlášť z úvěrní položky „meliorace".

Příspěvek zemského správního výboru:

20% k stavebnímu nákladu 
až do částky .............

20% na opatření projektu 
v cástce ..

31.100 Kč, 

900 Kč,
20% k udržovacímu fondu

V CaStce ....................... 1.000 Kč.
vacíhntefÍ;ataVlbníÍí? nákladu’ i udržo-

idu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. čei’vna 1928.

XIII. Měli. or a ční podnik vod
ního družstva ve V ř e s c í c h, po!, 

okres táborský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 316.899'— Kč,
(na úpravu místního po
toka 29.400 Kč, na melio
race 277.831 Kč, na opa
tření projektu 9.668 Kč).

Udržovací fond ............... 9.000'  Kč,
(na udržování úpravy po
toka 3.880 Kč, na udržo
vání meliorací 5.120 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až 

do částky .....................
30% na meliorace až do 

částky ...........................

11.760'— Kč, 

83.349'— Kč, 

1.552'— Kč,
40%, na udržování úpravy 

potoka v částce ............
30% na udržování melio

rací v částce ................. 1.536'— Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo ze

mědělství zvlášť z úvěrní položky „meliorace"

Příspěvek zemského správního výboru:

8.820'— Kč,
30%, na úpravu potoka až 

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

částky .........................
na opatření projektu ....
30% na udržování úpravy 

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

v částce .......................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 6. června 1928.

XIV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Týně n. Vit., po!, 

okres Týn n. Vit.

69.458 — Kč, 
1.91570 Kč, .

1.164— Kč,

1.280— Kč.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................
(na práce úpravní 164.000 
Kč, na meliorace 959.000 
Kč).

1,123.000 Kč.
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Udržovací fond ............... . 22.500 Kč.
(na udržování prací 
úpravních 12.500 Kč, 
na udržování meliorací
10.000 Kč).

40% na udržování prací
úpravních v částce .... 126.000 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ....................... 15.900 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na práce úpravní až 

do částky .....................
30% na meliorace až do 

částky ..........................
40% na udržování prací 

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

v částce ...............

65.600 Kč, 

287.700 Kč.

5.000 Kč,

3.000 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

25% jia práce úpravní až
do částky...............   41.000 Kč,

20% na meliorace až do
castky .......................... 191.800 Kč.

25% na udržování prací
úpravních v částce........ 3.125 Kč

20%^na udržování meliorací 
v částce ....................... 2.000 Kč
zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 29. května 1928.

XV. Úprava dolního toku řeky 
K y J o v k y a meliorace přileb- 
ek 0 území vodním družstvem 

v Moravské Nové Vsi, p o 1. okres 
hodonínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................
(na .práce úpravní
8.927.000 Kč, na .drenáž
681.400 Kč).

Udržovací fond ...............
(na udržování prací 
úpravních 315.000 Kč, 
na udržování dfenáže
53.000 KČ).

9,608.400 Kč,

368.000 Kč,

I říspěvek státního melioračního fondu: 
40% na práce úpravní až

do částky ..................... 3,570.800 Kč,
30% na drenáž až do 

castky ........................... 204.420 Kč,

Příspěvek moravského zemského výboru: 
40% na práce úpravní až

eástky ..................... 3,570.800 Kč,
30% na drenáž až do

částky ........................... 204.420 Kč,
40% na udržování prací 

úpravních v částce .... 126.000 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce .......   15.900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 14. března 1928.

XVI. Hrazení Bystřičky v po
vodí M o š t ě n k y, km 00—23, na 
území obcí Dřevohostic a Li

pové, p o 1. okres holešovský.

Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ....................... 1,285.000 Kč,

Udržovací fond ................. 120.000 Kč.

Stavební náklad podniku se uhradí: 
Úsporou na podniku zajiště

ném úmluvou, která byla
vyhlášena pod. č. 38/1925
Sb. z. a n., v částce----  200.000 Kč.

Příspěvkem státního melioračního fondu:
70% stavebního nákladu 

neuhrazeného příspěvky 
zájemníků až do částky 632.013 Kč.

Příspěvkem moravského zemského výboru:
30% stavebního nákladu ne

uhrazeného příspěvky zá- 
jemníků až do částky. . . 270.862 Kč.

Příspěvkem obce Dřevoho
stic v částce ................. 181.125 Kč.

Příspěvkem obce Lipové 
v částce ....................... 1_00() Kč>

Na udržovací fond přispějí:
Obec Dřevohostice částkou 115.000 Kč,
obec Lipová částkou ........ 5.000 Kč.

úmluva dojednána dne 14. března 1928.
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XVII. M,e 1 i o r a č n í podnik II. vod. 
ní ho družstva v Dob rotících, 

p o 1. okres holešovský.
Rozpočtený celkový náklad

Podniku ....................... 141.500 Kč.
Udržovací fond .........  4.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ................ 42.450 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 1.200 Kč,

Příspěvek moravského zemského výboru: 
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 28.300 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. června 1928.

XVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Lu tónině, pol.

okres holešovský:
Schválený celkový náklad

Podniku ....................... 230.30870 Kč,
Udržovací fond ............... 6.150'  Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
35% k stavebnímu nákladu 

v částce 80.608'04 Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 2.152'50 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
35% ^k stavebnímu nákladu

v částce ....................... 80.608'04 Kč,
35% k udržovacímu fondu

v castce .............................. 2.152'50 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 6. června 1928.

XIX. Meliorační podnik vod- 
n,ho družstva ve Slavkově 
Pod Host., pol. okres hole

šovský:
Rozpočtený celkový náklad

podniku ......................... 672.000 Kč.
Udržovací fond ...................... 12.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 201.600 Kč,
30%, k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 3.600 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 201.600 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 3.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 6. června 1928.

XX. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Skaličce, pol okres 

hranický.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ....................... 810.000 Kč.

Udržovací fond ............. 18.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu 

až do částky................. 202.500 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce .................  4.500 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: '
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ............... 243.000 Kč,
30%, k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 5.400 Kč
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 22. března 1928.

XXI.’ M e liorační podnik vodního 
družstva v Kobylí, pol. okres 

hustopečský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ....................... 242.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 60.500 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 1.750 Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru:
25% k stavebnímu nákladu 

až do částky................. 60.500 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 1.750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. března 1928.

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

okres jihlavský.

Rozpočtený celkový náklad
Paniku ....................... 200.000 Kč.

Udržovací fond ............... 5.000 Kč.

30% na udržování drenáže 
v částce ....................... 3.450 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
30% na úpravu odpadů až

do částky......................... 15.900 Kč,
30% na drenáž až do 

částky ........................... 182.100 Kč,
30% na udržování úpravy

odpadů v částce .......... 1.350 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ....................... 3.450 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. června 1928.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 60.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek moravského zemského výboru: 
25% k stavebnímu nákladu

až do částky ............... 50.000 Kč,
25% k udržovacímu fondu

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

• vaciho fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 9. března 1928.

^XIII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Z h o ř i, pol. 

okres jihlavský.
Rozpočtený celkový náklad

P°dniku ....................... 660.000 Kč.
(na úpravu odpadů
53.000 Kč, na drenáž
607.000 Kč).

Udržovací fond ............... 16.000 Kč,
(na udržování úpravy od

padů 4.500 Kč, na udržo
vání drenáže 11.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% na úpravu odpadů až
^ do částky .................... 21.200 Kč,
30% na drenáž až do

částkX ......................... 182.100 Kč,
40% na udržováni úpravy

odpadů v částce ............ 1.800 Kč,

XXIV. Meliorační podnik pro 
scelovací obvod obce Rataji, 

pol. okres kroměřížský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ................... 235.000 Kč,

(na práce odpadové
160.000 Kč, na drenáž
75.000 Kč).

Udržovací fond .................. 12.000 Kč
(na udržování prací od
padových 9.000 Kč, na 
udržování drenáže 3.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na práce odpadové až 

do částky....................... 56.000 Kč,
25% na drenáž až do částky 18.750 Kč,
35% na udržování prací od

padových v částce ........ 3.150 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ......................... 750 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% na práce odpadové až 

do částky....................... 32.000 Kč,

20% na drenáž až do částky 15.000 Kč,
20% na udržování prací od

padových v částce ........ 1.800 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ......................... 600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 11. června 1928.
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XXV.^ M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v L u b n i c i, p o 1. okres 

moravskobudějovický.
Rozpočtený celkový náklad

P°dniku ......................... 187.000 Kč.
Udržovací fond ................. 5.000 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 56_100 Kčj
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... J 500 Kč

Příspěvek moravského zemského výboru: 
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 37.400 Kč)
20% k udržovacímu fondu

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. června 1928.

XXVI. M e i i o r a č n í podnik vodního 
družstva v B i s k u p i c í c h, p o 1. okres 

moravskotřebovský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ................. . • - • 118.000 Kč.
Udržovací fond ................. 3.500 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
o až do částk'y ................. 35.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ................................. 1.050 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu

az do částky ................. 35.400 Kč.
30% Ji udržovacímu fondu 

v částce ................................. 1.050 Kč
,70^ytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 6. června 1928.

XXVil. M e ‘ -

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

az do částky ................. 111.000 Kč
30% k udržovacímu fondu 

v castce ......................... 2.580 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
30% k stavebnímu nákladu

az do částky ....................... 111.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v cástce ......................... 2.580 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. června 1928,

XXVIII. M e 1 i o r a č n í podnik LI. vod
ního družstva v Křídlech, pol 

okres Nové Město na Moravě.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 209.000 Kč.

Udržovací fond ........................ 13.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu 

až do částky ........................ 73.Í50 Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ................................ 4.550 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% k stavebnímu nákladu 

až do částky ........................ 73.150 Kčj
35% k udržovacímu fondu 

v částce ................................ 4.550 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. června 1928,

d „ r - ~ •1 0 r a č n í podnik vodního 
^ s t v a v B o h d a 1 o v ě, pol. okres 
1 o v é Město na Moravě,

Rozpočtený celkový náklad 
podniku

Udržovací fond
370.000 Kč. 

8.600 Kč.

XXIX. M e 1 i o r a č n i podnik vodního 
družstva v Mirošově, pol, okres 

Nové Město na Moravě.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ......................... 756.600 Kč.

Udržovací fond................. 14.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 226.980 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce........... .. 4.350 Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 226.980 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 4.350 Kč
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 27. dubna 1928.

XXX. M e í i o r a č n i podnik II. vod
ního družstva v H n ě v o t í n ě, p o 1 

okres olomoucký.

Schválený celkový náklad 
podniku ......................... 116.56P92 Kč

Udržovací fond ................. 6.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu 

v částce ........................ 29.14P29 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

XXXII. M e 1 i o r a č n í podnik 11, vod
ního družstva v D o 1n í Dlouhé 
Loučce, pol. okres šternberský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............... ......... 412.000 Kč,
(na úpravu odpadů 81.000 
Kč, na meliorace 331.000 
Kč).

Udržovací fond................... 13.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 5.000 Kč, na udržo
vání meliorací 8.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až 

do částky ....................... 28.350 Kč,

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

35% na udržování úpravy 
odpadů v částce ............

25% na udržováni meliorací 
v částce .........................

82.750 Kč, 

1.750 Kč, 

2.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu 

v částce ......................... 23.312'98 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 1.200 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. června 1928.

XXXI. M e 1 i o r a č n i podnik vodního 
družstva v čeho vících, pol. okres 

prostějovský.
(úmluva o udržování.)

Schválený udržovací fond
činí .............................. 20.000 Kč
a uhradí se:

30%ním příspěvkem stát
ního melioračního fondu 
v částce ......................... 6.000 Kč,

20%ním příspěvkem morav
ského zemského výboru 
v částce .............   4.000 Kč,

50%ním příspěvkem vod
ního družstva v částce .. 10.000 Kč.
Úmluva dojednána dne 9. března 1928.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až 

do částky  ................. 24.300 Kč,
20% na meliorace až do 

částky ........................... 66.200 Kč,
30% na udržování úpravy,

odpadů v částce ............ 1.500 Kč,
20% na udržování meliorací

v částce ......................... 1.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 11. června 1928.

XXXIII. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva v Hradci, pol. okres 

šternberský.

Schválený celkový náklad 
podniku ........... .. 151.464 Kč.

Udržovací fond........... 6.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu 45.439 Kč,
30% k udržovacímu fondu 1.800 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
20% k stavebnímu nákladu 30.293 Kč,
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20% k udržovacímu fondu 1.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 11. června 1928.

XXXIV. Mel i o ráčit í podnik vod
ního družstva, v H r a d e č n é, p o 1. 

okres šternberský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 462.000 Kč

Udržovací fond ........................ 20.000 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 115.500 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ................................. 5.000 Kč

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky........................ 92.400 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ................................. 4.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodnr družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. června 1928.

XXXV. Meliorační podnik III. vod
ního družstva v M1 a d ě j o v i c í c h, 

p o 1. okres šternberský.

Rozpočtený celkový náklad
P°dnik« ......................... 272.000 Kč,
(na úpravu odpadů a be
tonového potrubí 34.000 
Kč, na drenáž 238.000 
Kč).

Udržovací fond ........... 10.000 Kč
(na udržování úpravy od
padů a betonového po
trubí 4.500 Kč, na udržo
vání drenáže 5.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů a

betonového potrubí až do
částky ........................... 13.600 Kč,

30% na drenáž až do částky 71.400 Kč 
40% na udržování úpravy 

odpadů a betonového po
trubí v částce................ 1.800 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce . ........................ 1.650 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů a 

betonového potrubí až do
částky.................................... 10.200 Kč.

30% na drenáž až do částky 71.400 Kč,
30% na udržování úpravy 

odpadů a betonového po
trubí v částce ....................... 1.350 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ................................ 1.650 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. března 1928.

XXXVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Studeno i, pol. 

okres třebíčský.

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku ............. . 415.000 Kč.

Udržovací fond ................. 10.000 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky ................. 124.500 Kč,

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

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 124.500 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 3.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. března 1928.

XXXVII. Hrazení Olšavy (I. úsek) 
v Nezdenicích a Záhorovicích, 

pol. okres uherskobrodský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ......................... 1,800.000 Kč.

Udržovací fond ................. 180.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
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70% stavebního nákladu, 
neuhrazeného příspěvky 
zájemníků, až do částky 1,078.490 Kč,

70% udržovacího fondu, ne
uhrazeného příspěvkem 

• obce Záhorovic ............. 100.100 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% stavebního nákladu, 
neuhrazeného příspěvky 
zájemníků, až do částky 462.210 Kč,

30% udržovacího fondu, ne
uhrazeného příspěvkem 
obce Záhorovic ............. 42.900 Kč.

Příspěvek zájemníků:

a) čsl. státní železniční správy:
k stavebnímu nákladu ___ 180.300 Kč.

b) Obce Záhorovic:
k stavebnímu nákladu___ 67.000 Kč,
k udržovacímu fondu........ 37.000 Kč.

c) Františka Pragra, mlynáře, v Nezde- 
nicích:
k stavebnímu nákladu___ 12.000 Kč.

Úmluva dojednána dne 14. března 1928.

XXXVIII. M e 1 i o r a č n í podnik II. 
vodního družstva v O t í n ě, p o 1. 

okres velkomeziříčský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ......................... 200.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky................... 60.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 2.100 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 70.000 Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 2.450 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 31. května 1928.

XXXIX. Meliorační podnik vod
ního družstva v Rousměrově- 
S k 1 e n n é, p o 1. okres velkomezi

říčský.
Rozpočtený celkový náklad 

podniku ......................... 635.000 Kč.
Udržovací fond ................. 13.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................... 190.500 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce ....................... - 3.900 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky .................. 190.500 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 3.900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 11. června 1928.

XL. Meliorační podnik vodního 
družstva v N e m o c h o v i c í c h, p o 1. 

okres vyškovský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ......................... 122.000 Kč.
Udržovací fond ............... 3.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 24.400 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 700 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 24.400 Kč,
20% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 700 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. února 1928.

XLI. Meliorační podnik III. vod
ního družstva v Svobodných 
Heř manících, p o 1. okres brun

tálský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ....................... 174.000 Kč.
Udržovací fond .....   3.500 Kč.
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34.800 KČ,

Příspěvek státního melioračního fondu: 
25% k stavebnímu nákladu

az do částky ................. 43.500 Kč,
25%^ k udržovacímu fondu 

v cástce ......................... 875 Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro 
Slezsko:

20o/o k stavebnímu nákladu 
až do částky .................

207oJí udržovacímu fondu
V castee ......................... 700 Kč.

vnSyt? nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 9. března 1928.

XLII. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva v Rakovci pol 

okres frýdecký.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ....................... 122.000 Kč.
Udržovací fond ............... 2_000 K-

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

az do částky ................. 36.600 Kč,
30%vk udržovacímu fondu 

V Castce ......................... 600 Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro 
Slezsko:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky ................. 24.400 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
I Částce ....................... 400 Kč.

vacíhSiSr?11^0 nfk,adu> J'akož J udnžo-
acm° ±ondu uhradí vodní družstvo, 
úmluva dojednána dne 9. března 1928.

n n/n uM e 1 j 0 r a ň n í podnik III. v o d-

d u 2 s t v a v D ě t m a r o v i c í c h, 
Pol. okres frýštátský.

Rozpočtený celkový náklad
TMP mku ....................... 408.000 Kč.
Ul"'Z0,MI   8.000 Kč.

Přisoěvek státního melioračního fondu:

% k stavebnímu nákladu
aadocastky ................. 122.400 Kč,

/o k udržovacímu fondu 
Castce ..................... 2.400 Kč.

Příspěvek zemské správní komise nro 
Slezsko:

20% k stavebnímu nákladu 
až do částky ................. 81_600 Kč>

20%^ k udržovacímu fondu
v částce........................... 1.600 Kč.
Zbytelí stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. března 1928.

XLrVUMe 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Guntramovicích, 

pol. okres krnovský.
Rozpočtený celkový náklad 

podniku ...............
Udržovací fond

...........  108.000 Kč.

...........  2.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu: 

30% k stavebnímu nákladu
až do částky ................ 32.400 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ................... 600 Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro 
Slezsko:

20% k stavebnímu nákladu
az do částky ................. 21.600 Kč,

2Q%:k udržovacímu fondu
v castce........................... 400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. února 1928.

XLV. M e 1 i o r a č n í podnik II. vod- 
n i h o družstva v H r o z o v é, pol. 

okres krnovský.

Schválený celkový náklad
P°dnikl1 ......................... 185.948'80 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu 55.784'64 Kč,
30% k udržovacímu fondu . 1.500'_ Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu 37.189'— Kč,
20% k udržovacímu fondu . 1.000'_ Kč.

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

Úmluva dojednána dne 5. března 1928,
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XLVI. Melioracní podnik vodního 
družstva v Orešanech, župa XV.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 180.000 Kč,
(na úpravu potoků 58.500 
Kč, na drenáž 121.500 
Kč).

Udržovací fond ................. 13.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toků 8.000 Kč, na udržo
vání drenáže 5.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% na úpravu potoků až 

do částky....................... 40.950 Kč,
50% na drenáž až do částky 60.750 Kč.
70% na udržování úpravy 

potoků v částce............. 5.600 Kč,
50% na udržování drenáže 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 9. března 1928.

XLVII. úprava řeky Nitry v obvodu 
města Nitry, župa XVI.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ......................... 21,780.000 Kč.

Udržovací fond pro vlastní 
práce regulační.............. 900.000 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 15,246.000 Kč,
50% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 450.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí město Nitra.

Úmluva dojednána dne 22. února 1928.

XLVIII. Úprava potoka Belanky 
a Škriepovky v obci Valašská 

Bělá, župa XVI.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ......................... 1,720.000 Kč.

Udržovací fond .............  50.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
75% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 1,290.000 Kč,

75% k udržovacímu fondu 
v částce ......................... 37.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Valašská Bělá.

úmluva dojednána dne 9. března 1928.

Dr Srdínko v. r.

150.

Vládní nařízení 
ze dne 30. srpna 1928,

kterým se zavádějí nové úřední směnečné 
blankety.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 12 zákona ze dne 23. března 1928, 
č. 48 Sb. z. a n., o směnečném poplatku:

§ 1.

í1) Ministerstvo financí vydá nové úřední 
směnečné blankety v těchto kolkových hodno
tách :

A. 20, 40, 60, 80 haléřů; .
b. 1 Kč, 1 Kč 20 h, 1 Kč 60 h, 2 Kč, 3 Kč, 

4 Kč, 5 Kč, 6 Kč, 7 Kč, 8 Kč, 9 Kč, 10 Kč, 
12 Kč, 14 Kč, 16 Kč, 18 Kč, 20 Kč, 30 Kč,

' 40 Kč, 50 Kč.

(2) Blankety vydávají se v jazyku státním, 
podle potřeby též v menšinovém jazyku.

§ 2.
(!) Blankety jsou 295 mm široké a 110 mm 

vysoké. Jsou zhotoveny bez vodní známky na 
papíře citlivém proti reagencím.

(2) Blanket je potištěn dvěma barvami, 
podtiskem a barvou černou. Podtisk je pro
veden pro hodnoty korunové v barvě okrové a 
pro hodnoty haléřové v barvě fialové o ploše 
270 mm široké a 99 mm vysoké, černý tisk 
se skládá ze dvou částí, po levé straně je 
viněta, v ostatní části text určený k doplnění. 
Viněta je 88 mm vysoká a 35 mm široká. 
Nejvyšší část viněty v šířce 35 mm a výšce


