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Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 30. listopadu 1928 

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního fondu.

5. II. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva ve Vinařích, okres 

čáslavský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 580.000 Kč.

Udržovací fond .................... 9.300 Kč.

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 zemědělství 
stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi mini
sterstvem zemědělství, příslušným zemským 
(správním) výborem (komisí) a zájemníky 
dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu 
provádění a udržování pro tyto podniky:

I. Meliorační podnik vodního 
družstva v Brandýse n. L a b., 

okres Brandýs n. L a b.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,737.000 Kč,
(na úpravu potoků 443.000 
Kč, na drenáž 1,294.000 
Kč).

Udržovací fond..................... 38.000 Kč,
(na udržování úpravy poto
ků 22.000 Kč, na udržování 
drenáže 16.000 Kč).

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

částky ............................... 177.200 Kč,
30% na drenáž až do částky . 388.200 Kč,
40% na udržování úpravy po

toků v částce............. 8.800 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce............................. 4.800 Kč.

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

částky ............................... 132.900 Kč,
15% na drenáž až do částky . 194.100 Kč,
30% na udržování úpravy po

toků v částce............. 6.600 Kč,
15% na udržování drenáže 

v částce..................... 2.400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 116.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.860 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
15% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 86.999 Kč,
15% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.395 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 13. října 1928.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva v újezdě, okres ho

řovický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 411.000 Kč,
(na úpravu potoka Strou- 
pínského 125.200 Kč, na 
drenáž 273.075 Kč, na opa
tření projektu 12.725 Kč).

Udržovací fond..................... 12.000 Kč,
(ha udržování úpravy po
toka 7.400 Kč, na udržo
vání drenáže 4.600 Kč).

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

částky ............................... 50.080 Kč,
30% na drenáž až do částky . 81.922 Kč,
40% na udržování úpravy po

toka v částce..................... 2.960 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce............................. 1.380 Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství samostatně z úvěrní položky „me- 
horace“.

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

částky ............................. . 31.300 Kč,
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25% na drenáž až do částky . 68.268 Kč,
25% na opatření projektu . .. 3.182 Kč,
25% na udržování úpravy po

toka v částce... 1.850 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce........... 1.150 Kč.
Zbytek stavebního a projektního nákladu, 

jakož i udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Bezděkově, okres 

chotěbořský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ...........................  147.36133 Kč,
(stavební náklad 142.100 
Kč, opatření projektu 
5.261-33 Kč).

Udržovací fond...................... 3.800’— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky............................ 42.630'— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.140’— Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství zvlášť z úvěrní položky „me- 
liorace“.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 3.525’— Kč,
25% na opatření projektu ... 1.315'83 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce   .......................... 950'— Kč.
Zbytek stavebního a projektního nákladu, 

jakož i udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

Úmluva dojednána dne 13. října 1928.

V. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Vísce, okres chotě

bořský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku .............................  497.62076 Kč,
(na úpravu odpadů 43.028'32 
Kč, na drenáž 438.274'65 
Kč, na opatření projektu 
pro úpravu odpadů 1.560 
Kč, na opatření projektu 
pro drenáž 14.75779 Kč).

Udržovací fond...................... 14.000’— Kč,
(na udržování úpravy od
padů 4.000 Kč, na udržo
vání drenáže 10.000 Kč).

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

částky ............................... 17.211’33 Kč,
30% na drenáž až do částky . 131.482'40 Kč,
40% na udržování úpravy od

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

v částce .................. ........... 3.000’— Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství zvlášť z úvěrní položky „me- 
liorace“.

Příspěvek zemského správního výboru:
35% na úpravu odpadů až do 

částky .........................  15.059'91 Kč,
25% na drenáž až do částky . 109.568'66 Kč,
35% na opatření projektu pro 

úpravu odpadů.................. 546'— Kč,
25% na opatření projektu pro

drenáž ............................... 3.689’45 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce.................... 1.400'— Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce............................. 2.500'—- Kč.

Zbytek stavebního a projektního nákladu, 
jakož i udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

VI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Církvici, okres 

kolínský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 137.000 Kč.

Udržovací fond...................... 3.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 41.100 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemského správního výboru:
20% k stavebnímu nákladu až 

do částky ............................ 27.400 Kč,
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20% k udržovacímu fondu
v částce............................. 700 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 13. října 1928.

VIL Meliorační podnik vodního 
družstva v Přestavlkách, okres 

kolínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 167.000 Kč.

Udržovací fond ................... 3.200 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 50.100 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce............................. 960 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
15% k stavebnímu nákladu až 

do částky...............  25.050 Kč,
15% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 480 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 13. října 1928.

VIII. úprava potoka Sindabachu 
(černého) v obciBožičanech,

okres loketský.

Schválený stavební náklad
podniku ...........................  245.685'81 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40%, k stavebnímu nákladu . . 98.274'32 Kč,
40% k udržovacímu fondu . . 4.000'— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
30%, k stavebnímu nákladu. . 73.705'74 Kč,
30%o k udržovacímu fondu ., 3.000'— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Božičany.

Úmluva dojednána dne 21. srpna 1928.

IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Strašnov ě-L i b i c h o v ě,

okres mladoboleslavský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ............................. 226.000 Kč,

(na úpravu odpadů 33.600 
Kč, na drenáž 192.400 Kč).

Udržovací fond..................... 6.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 3.000 Kč, na udržo
vání drenáže 3.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

80%o na úpravu odpadů až do
částky ............................. 10.080 Kč,

20% na drenáž až do částky 38.480 Kč,

30% na udržování úpravy
odpadů v částce... 900 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ........................... 600 Kč.

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

částky ■. ........................... 10.080 Kč,
20%o na drenáž až do částky 38.480 Kč,
80%o na udržování úpravy

odpadů v částce.. 900 Kč,
20%o na udržování drenáže

v částce ........................... 600 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 20. srpna 1928.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Velinách, okres 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 836.000 Kč,
(na úpravu odpadů 285.000 
Kč, na drenáž 571.000 Kč).

Udržovací fond ................... 25.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 16.000 Kč, na udržo
vání drenáže 9000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do 
částky ............................. 106.000 Kč,

30%, na drenáž až do částky 171.300 Kč,
40%o na udržování úpravy

odpadů v částce ............. 6.400 Kč,

80%o na udržování drenáže 
v částce ........................... 2.700 Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do

částky ......................... 79.500 Kč,
20% na drenáž až do částky 114.200 Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce................ 4.800 Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce ........................... 1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 13. října 1928.

XI. úprava řeky Blaníce vod
ním družstvem pro regulaci 
Blaníce ve Vodňanech, okres 

písecký.

Rozpočtený celkový stavební
náklad ............. ...............  20,656.510 Kč.
(Úprava řeky Blaníce v 
trati vyústní km 0 00—
1'626 1,282.400 Kč, úprava 
řeky Blaníce v trati km 
1626—5'800, km 12'066—
13100 a km 15-592—
24.600, odbočky v Heřmani,
Blanicky, odbočky v Proti- 
víně a zřízení mostu v 
Krašlovicích 17,781.724 Kč, 
meliorace 1,592.386 Kč).

Udržovací fond ................... 1,505.000 Kč.
(Udržování úpravy Blaní
ce v trati vyústní km 0’00 

až 1-626 55.000 Kč, udržo
vání úpravy Blaníce v trati 
km 1-626—5-800, km 12-066 
—13100, km 15'592—
24-600, odbočky v Heřmani,
Blanicky a odbočky v Pro- 
tivíně 1,383.000 Kč, udržo
vání meliorací 67.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu Blaníce v 

trati vyústní (km 0'00—
1 626) až do částky.......... 512.960 Kč,

45% na úpravu Blaníce v 
trati km 1-626—5-800, km 
12-066—13-100, km 15-592 
—24'600, odbočky v Heř
mani, Blaničky, odbočky 
v Protivíně a zřízení mostu 
v Krašlovicích až do částky 8,000.000 Kč,

30% na meliorace až do
částky ......................... .. 477.715 Kč,

40% na udržování úpravy 
Blaníce v, trati vyústní 
(km 0 00—1-626) v částce 22.000 Kč,

45% na udržování Blaníce v 
trati km 1-626—5-800, km 
12 066—13'100, km 15"592 
—24'600, odbočky v Heř
mani, Blaničky a odbočky
v Protivíně v částce ........ 622.350 Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ........................... 20.100 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu Blaníce v 

trati vyústní (km 0'00— 
1’626) až do částky........

35% na úpravu Blanice v 
trati km 1'626—5"800, km 
12-086—13100, km 15’592 
—24"600, odbočky v Heř
mani, Blaničky, odbočky 
v Protivíně a zřízení mostu 
v Krašlovicích až do částky

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

30% na udržování úpravy 
Blanice v trati vyústní 
(km 0 00—1"626) v částce

35% na udržování úpravy 
Blanice v trati km 1 626— 
5-800, km 12-068—13 100, 
km 15-592—24-600, od
bočky v Heřmani, Blaničky 
a odbočky v Protivíně v 
částce ...............................

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

384.500 Kč,

6,223.603 Kč, 

477.715 Kč,

16.500 Kč,

484.050 Kč, 

20.100 Kč.

Příspěvek ze stavebního fondu pro úpravu 
řek v Čechách:

20% na úpravu Blanice v 
trati vyústní (km 0 00—
1'626) až do částky ........ 264.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Libě jících, okres 

táborský.
Rozpočtený celkový náklad

Podniku ........................... 532.133 Kč,
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(na úpravu odpadů 97.875 
Kč, na drenáž 434,258 Kč).

Udržovací fond .................. 18.000 Kč,
(na udržování úpravy od

padů 7000 Kč, na udržování 
drenáže 11.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do
částky ............................. 39.150 Kč,

30% na drenáž až do částky . 130.277 Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce........... 2.800 Kč,

80% na udržování drenáže
v částce.................   3.300 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů až do
částky.............................. • 29.362 Kč,

20% na drenáž až do částky 86.852 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce........... 2.100 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ............................. 2.200 Kč.

XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Tehově, okres bene- 

š o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 215.720'— Kč,
(na úpravu odpadů 12.200 

Kč, na drenáž 195.800 Kč, 
na opatření projektu 7.720 
Kč).

Udržovací fond ..................... 6.500'— Kč,
(na udržování úpravy od
padů 1.500 Kč, na udržování 
drenáže 5.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do 
částky ...................

30% na drenáž až do částky
40% na udržování úpravy od

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

v částce........... ................

4,880'— Kč, 
58.740'— Kč,

600'— Kč,

1.500'— Kč.

Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 
zemědělství zvlášť z úvěrní položky „melio- 
race“.

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

úmluva dojednána dne 25. července 1928.

XIII. Úprava potoka Flossbachu 
v okresu teplickém.

(Úmluva a udržování.)

Schválený udržovací fond činí 200.000'— Kč 
a uhradí se:

1. 35 %ním příspěvkem stát
ního melioračního fondu 
v částce .............................

2. 35%ním příspěvkem zem
ského správního výboru 
v částce....................... .. • •

3. příspěvkem okresní správ
ní komise v Teplicích 
v částce .............................

4. příspěvkem města Teplic-
šanova v částce.................

5. příspěvkem města Trnovan
v částce .............................

70.000'— Kč,

70.000'— Kč,

35.550T4 Kč, 

4.284'10 Kč, 

20.16576 Kč.
Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů až do
částky................................. 8.660'— Kč,

20% na drenáž až do částky 39.160'— Kč,

na opatření projektu............. 2.315'90 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce ...................... 450'— Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ............................. 1.000'— Kč.
Zbytek stavebního a projektního nákladu, 

jakož i udržovacího fondu uhradí vodní druž
stvo.

Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

XV. Hrazení potoka Krounky 
v obcích Krouné a Otradově, 

okres vysokomýtský.
(Úhrada vyššího nákladu.)

Schválený vyšší náklad pod
niku oproti rozpočtu zaji
štěnému úmluvou, která 
byla vyhlášena pod č. 136/
1922 Sb. z. a n., činí..... 340.000 Kč,
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a uhradí se:
1. 60%ním příspěvkem stát

ního melioračního fondu 
v částce .............................

2. 35%ním příspěvkem zem
ského správního výboru 
v částce .............................

3. příspěvkem obce Krouné
v částce .............................

4. příspěvkem obce Otradova
v částce ...................

204.000 Kč,

119.000 Kč, 

7.000 Kč,

10.000 Kč.
Udržování celého podniku zajištěno jest 

výše uvedenou úmluvou.
Úmluva dojednána dne 26. června 1928.

XVI. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Vizovicích, okres 

holešovský.

Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ............................. 269.000 Kč.

Udržovací fond..................... 4.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 80.700 Kč,
30%^ k udržovacímu fondu 

v částce................................... 1.350 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 80.700 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce................................... 1.350 Kč.
Zbytek stavebního nákladu/jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 21. srpna 1928.

XVII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Těšanech, okr. 

hustopečský.

Schválený vyšší náklad pod
niku oproti částce zajištěné 
zákonem ze dne 30. VI.
1912, č. 58 mor. z. z...........  18.658'76 Kč,
(na úpravu odpadů 
17.27876 Kč, na drenáž
1.380 Kč).

Udržovací fond pro celý pod-
^ik • • • -v............................. 30.000— Kč,
(na udržování úpravy od
padů 11.250 Kč, na udržo
vání drenáže 18.750 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% k vyššímu nákladu na

úpravu odpadů v částce. .. 6.911’50 Kč,
30% y vyššímu nákladu na 

drenáž v částce ................. 414'__ Xc,

30% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 3.375'  Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce............................. 3.750'— Kč.

3.455'75 Kč, 

276'— Kč,

Příspěvek moravského zemského výboru
20% k vyššímu nákladu na 

úpravu odpadů v částce. ..
20% Iv vyššímu nákladu na 

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

padů v částce................... 2.250'_ Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce .............................. 3.750'— Kč.
Zbytek vyššího nákladu podniku, jakož 

i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 28. června 1928.

XVIII. Meliorační podnik pro 
scelovací obvod obce šelešovic, 

okres k r o m ě ř í ž s k ý.

Schválený celkový náklad
podniku .............................  134.985'82 Kč,
(na úpravu potůčků a od
padů 132.593 12 Kč, na 
drenáž 2.39270 Kč).

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

Příspěvek státního melioračního fondu: 
35% na úpravu potůčků a od-

Padů......................... 46.407'59 Kč,
25% na drenáž........... 59817 Kč,
35% k udržovacímu fondu . . 2.800'— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
25% na úpravu potůčků a od-

Padů......................... 33.148'28 Kč,
25% na drenáž........... 59817 Kč,
25% k udržovacímu fondu . . 2.000'— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí scelovací výbor, pokud 
se týče obec šelešovice.

Úmluva dojednána dne 28. června 1928.
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XIX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Mládci -Sobášově, 

okres litovelský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 407.000 Kč,
(na úpravu odpadů 171.500 
Kč, na drenáž 285.500 Kč).

Udržovací fond..................... 16.000 Kč
(na udržování úpravy od
padů 8.000 Kč, na udržo
vání drenáže 8.000 Kč).

Příspěvek státního melioraěního fondu:
85% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 60.025 Kč,
25% na drenáž až do částky 58.875 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce...... 2.800 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce............................. . 2.000 Kč.

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

částky ................................. 34.300 Kč,
20% na drenáž až do částky 47.100 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce..... 1.600 Kč,
20%, na udržování drenáže 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

XX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Trojanovicích, okr. 

místecký.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 234.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 70.200 Kč,
80 %0 k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 70.200 Kč,

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 21. srpna 1928.

XXL Meliorační podnik vodního 
družstva v Březí, okres Nové 

Město na Moravě.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ...............   725.200 Kč.

Udržovací fond..................... 11.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 217.560 Kč,
30%, k udržovacímu fondu 

v částce............................. 3.300 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
80%, k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 217.560 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 3.300 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

XXII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Horní Bobrové, okres 

Nové Město na Moravě.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 315.800 Kč.

Udržovací fond..................... 5.700 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 94.740 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.710 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 94,740 Kč,
30%, k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.710 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 21. srpna 1928.
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XXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Novém Veselí, 

okres Nové Město na Moravě.

Rozpočtený celkový náklad 
stavební II. podniku druž
stevního ........................... 704.000 Kč.

Udržovací fond pro I. a II. 
podnik .........   18.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 211.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 5.400 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 211.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

XXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Ostrově n./O s 1 a- 
vou, okres Nové Město na Mo

ravě.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 928.000 Kč.

Udržovací fond...................... 16.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 278.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 4.800 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
25% k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 232.000 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 13. října 1928.

XXV. Meliorační podnik III. vod
ního družstva v Přerově, okres

přerovský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ............................   309.500 Kč.

Udržovací fond___........ 9.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 61.900 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce..................................... 1.800 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 61.900 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce..................................... 1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XXVI. Meliorační podniky vod
ního družstva ve Frank státě, 

okres šumperský.
'(Úmluva o udržování.)

Schválený udržovací fond činí 36.000 Kč 
a uhradí se:

20% ním příspěvkem státního
melioračního fondu v částce 7.200 Kč,

20%ním příspěvkem morav
ského zemského výboru v 
částce ............................... 7.200 Kč a

60%ním příspěvkem vodního
družstva v částce.............. 21.600 Kč.
Úmluva dojednána dne 13. října 1928.

XXVII. Meliora ční podnik vod
ního družstva ve Vídni, okres 

velkomeziříčský.

Rozpočtený, celkový náklad 
podniku ........................... 386.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 115.800 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 115.800 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 2.100 Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

XXVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Leskovci, okres 

vsetínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 134.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 40.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 900 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky...................... 40.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 28. června 1928.

XXIX. Meliorační podnik vod
ního družstva v Liptále, okres 

vsetínský.

Schválený stavební náklad
P°dniku ...........................  190.917 02 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu: 
35%^ k stavebnímu nákladu

v částce............................. 66.820'96 Kč,
35% ^k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek moravského zemského výboru: 
35% _k stavebnímu nákladu

v částce • ............................ 66.820'96 Kč,
35% k udržovacímu fondu 

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

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

Úmluva dojednána dne 12. července 1928.

XXX. Zajištění břehů potoka 
Schwarzbachu v Bruntále, 
okres bruntálský, v trati od 
lávky pod státním silničním 
mostem dolů až k lávce pod 

městskou střelnicí.

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku ............................... 180.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu 

až do částky.......................... 72.000 Kč,
40% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 4.800 Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro 
Slezsko:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky..................... 54.000 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce................................... 3.600 Kč.
Zbytek stavebního nákiadu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí město Bruntál.
Úmluva dojednána dne 28. června 1928.

XXXI. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Hlav nic i, okres 

opavský.
Rozpočtený celkový náklad 

Podniku ........................... 134.000 Kč.
Udržovací fond..................... 2.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky...................... 40.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemské správní komise pro 
Slezsko:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky...................... 40.290 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce............................. 750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 21. srpna 1928.
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XXXII. úprava potoka Jaktarky 
v obci Jaktaři, okres opavský.

Schválený stavební náklad
úpravy ............................. 377.755'88 Kč,
(na úpravu potoka v horní 
trati nad km 0'53 220.358'91 
Kč, na úpravu potoka v dol
ní trati 157.39697 Kč).

Udržovací fond..................... 11.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka v horní

trati ................................. 77.125'62 Kč,
40% na úpravu potoka v dolní 

trati ................................. 62.958'79 Kč,
35% k udržovacímu fondu .. 3.850'— Kč.'

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoka v horní

trati ................................  66.107'67 Kč,
30% na úpravu potoka v dolní 

trati ................... ............. 47.219 09 Kč,
30% k udržovacímu fondu . . 3.300'— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Jaktař.

Úmluva dojednána dne 20. srpna 1928.

Dr. Srdínko v. r.

6.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 11. ledna 1929 

o zrušení visové povinnosti ve styku s králov
stvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Podle ustanovení § 16, odst. 3., a § 11, 
odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 
Sb. z. a n. o cestovních pasech, zrušuji v do
hodě s ministerstvem zahraničních věcí, mini

sterstvem národní obrany a ministerstvem so
ciální péče visovou povinnost pro majetniky 
národních pasů, vydaných úřady království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Ke společnému překročení hranic skupinami 
příslušníků československých nebo království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců stačí, aby vůdce 
skupiny byl opatřen řádným pasem a aby 
ostatní členové skupiny byli zapsáni v zájezdní 
soupisce, nahrazující cestovní pas. Tato sou
piska bude vydána příslušným úřadem, musí 
však býti vidována zastupitelským úřadem 
státu určení. Visum toto bude bezplatné.

černý v. r.

7.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodé s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 15. prosince 1928 

o vysvědčeních odborné školy pro ženská 
povolání s českým vyučovacím jazykem 

v žamberku.

Odborná škola pro ženská povolání s českým 
vyučovacím jazykem v žamberku zařazuje se 
s platností od počátku školního roku 1928— 
1929 podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a doplnění 
živnostenského řádu, a podle nařízení ministra 
obchodu ve shodě s ministrem kultu a vyučo
vání ze dne 26. července 1907, č. 180 ř. z., do 
seznamu oněch živnostenských učilišť, jejichž 
vysvědčení na odchodnou nahrazují průkaz 
řádného dokončení učebního poměru (tova
ryšský list neb zkoušku tovaryšskou), opo- 
vídají-li ženy živnost oděvnickou omezenou na 
šití ženských a dětských šatů.

Dr. Hodža v. r. Novák v. r.

Statni tiskárna v Praze.


