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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
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6 mm je vyzdobena rozpjatými křídly. Pod 
Křidly je umístěn střední znak republiky 
československé. Pod znakem jsou váhy; na 
vážní příčce jsou upevněny dvě misky třemi 
řetízky. Pod váhami je štítek, na němž je vy
značena kolková hodnota blanketu. V černém 
pozadí po levé straně středního pruhu jsou 
dve bílé letopočtové číslice 19 a po pravé 
straně druhé dvě bílé letopočtové číslice 28. 
Na právo od viněty je černě vytisknut text 
směnky, provedený písmem podobajícím se 
tučnému rondu ležatému. Ve středu podtisku 
umístěn je malý znak republiky českoslo
venské v guilloehové růžici menší, která je 
položena přes růžici větší, provedenou rovněž 
guillochem a zau jímá jící plochu 155 mm 
širokou a 90 mm vysokou. Ostatní plocha 
kolem velké růžice až k rámečkovému okraji 
je vyplněna síťkováním.

§ 3.
O) Dosavadních úředních směnečných blan

ketu lze používati i na dále předpokládajíc, že 
kolková hodnota blanketu se shoduje se smě
nečným penízem a dobou dospělosti směnky 
a, není-li tomu tak, že bude poplatek doplněn 
na zákonnou míru způsobem uvedeným v § 12, 
I, B, 1, nebo C zákona č. 48/1928 Sb. z. a m

(2) Vyhláškou ministerstva financí bude 
ustanoveno, kdy dosavadní úřední směnečné 
biankety budou vzaty z oběhu a kdy budou 
vyměňovány za blankety nové.
^ (3) Ministerstvo financí se zmocňuje, aby 

iUwe5, směnečné blankety napříště měnilo vy
hláškami uveřejněnými ve Sbírce zák. a nař.

151.
Vládní nařízení 

ze dne 30. srpna 1923 
o příplatcích k odpočivným a zaopatřovacím 

požitkům kancelářských oficiantů, po případě 

jejich pozůstalých a kancelářských oficiantek.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 6 zákona ze dne 24. května 1928, č. 80 
Sb.^z. a n., o příplatcích některým státním a 
jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a 
pozůstalým^ po takových zaměstnancích ze
mřelých v činné službě nebo ve výslužbě:

§ 1.
O) Podle zásad zákona ze dne 24. května

1..'28, č. 80 Sb. z. a n., příslušejí roční pří
platky k řádným odpočivným požitkům kan
celářských oficiantů a oficiantek, dále členů 
bývajého zaopatřovacího ústavu, jakož i k za- 
opatřovacím požitkům pozůstalých po uvede
ných osobách mužského pohlaví.

(2) Podmínkou této úpravy jest, že osoby 
v odstavci 1. uvedené nabyly nároku na odpo- 
eivné nebo zaopatřovací požitky na základě 
služebních požitku upravených podle zákona 
ze, dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., 
vládním nařízením ze dne 8. února 1923, č. 33 
Sb. z. a n., nebo, že nabyly nároku na úpravu 
svých odpočivných nebo zaopatřovacích po
žitků podle vládního nařízení ze dne 18. čer
vna 1925, č. 145 Sb. z. a n.

§ 4.
,JÍÍ^,Toto 3ařízení nabývá účinnosti dnen 
vyhlášky; ^ tímto dnem pozbývá účinnost 
vládni nařízeni ze dne -28. července 1921
w i - z\.a,n-> 0 nových úředních blan- 
mmch smeneenych a o výměně starých úřed
ních blanketů směnečných.
ministr* financí!™ S& P°věřuj£

Dr. Šrámek
Dr. Engliš v. r. 
Novák v. r.
Dr. Spina v. r. 
Udržal v. r.

Dr.

černý v. r. 
Najman v. r. 
Dr. Srdínko v. 
Dr. Nosek v. r. 

Gažík v. r.

r.

§ 2.
Nároku na příplatek nemají osoby v § 1 

uvedené:

a) ̂  jichž odpočivné požitky jsou již nyní 
vyměřeny z pensijní základny určené podle 
služného XIII. třídy služebního stáří (díl L, 
§ 1 vládního nařízení č. 33/1923 Sb. z. a n.),

b) které byly účastny propočítání služební 
doby podle vládního nařízení č. 666/1920 Sb. 
z. a n.,

c) které nebyly účastny propočítání slu
žební doby podle vládního nařízení č. 666/ 
1920 Sb. z. a n., proto, že k novému nebo 
k opětnému přijetí do služby došlo až po
8. červnu 1922,

d) pozůstalí po osobách mužského pohlaví, 
uvedených pod písm. a), b), c),


