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1) Technická zpráva  

a) Úvodní část 

 Výchozí podklady 

Podrobný průzkum terénu a analýza současného stavu 

 AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, 01/2018 

 

Zaměření řešeného území – výškopis a polohopis, pořízený při zpracovávání návrhu 

pozemkové úpravy 

 Polohopis:  AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, 01/2018 

         Výškopis:  AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, 03/2018 
 
 

Hydrologické a vodohospodářské podklady  

 Pro účely zpracování jsou to zejména: 

-  Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území 

-  Mapa PSZ včetně obvodu KoPÚ 

-  Terénní průzkum  

-  Hrazení bystřin a strží, Prof. Ing. Dr. Leo Skatula, SZN Praha, 1960 

-  Ochrana zemědělské půdy před erozí - Metodika, Česká zemědělská univerzita  

    Praha 2012, Miloslav Janeček a kol. 

-  Úpravy toků, Navrhování koryt, Doc. Ing. Karel Mareš, CSc., ČVUT, Praha 1997 

-  Hydraulika a Hydrologie, J. Jandora, V. Stara, M. Starý, VUT v Brně, 2002 

-  ČSN 75 2410       Malé vodní nádrže 

-  ČSN 75 2310       Sypané hráze. 2006 

-  ČSN EN 206-1     Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

-  ČSN 75 2405       Vodohospodářské řešení vodních nádrží 

-  ČSN EN 1997-1  73 1000  

-  Navrhování geotechnických konstrukcí. Obecná pravidla. 2006 

-  TNV 75 2415       Suché nádrže. 2013 

-  ČSN 75 0255       Výpočet účinku vln na stavby na vodních nádržích a zdržích 

-  ČSN 75 0250       Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů 
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-  ČSN 75 0290       Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů 

-  ČSN 73 6503       Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem 

-  ČSN 73 1208       Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

-  ČSN 75 2340       Navrhování přehrad - hlavní parametry a vybavení 

-  ČSN 75 2935       Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních  

-  ČSN 73 1001       Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 1988 

-  Navrhování sdružených objektů zemních hrází do výšky 15 m. Technické    

   doporučení.  Hydroprojekt Praha, 1980 

-  Balvanité skluzy. Brno, 1984. 

-  Mapy BPEJ 

-  Maximální jednodenní srážkový úhrn pro meteorologickou stanici Přerov 

-  Hydrologická směrnice Návrhové průtoky pro velmi malá povodí, doc. Hrádek a 

   kol. 1988 

 

Podklady územního plánování 

 - Územní plán města Přerova (zpracovatel – Magistrát města Přerova), účinnosti nabyl 

dne 07.10.2009,  po vydání Změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15 

s právní účinností od 21.02.2020 

 - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – ZÚR OK (2019) 

 - Dokumentace Územně analytických podkladů ORP Přerov (2016, akt. v roce 2020) 

 

Metodické podklady a odborná literatura  

Podrobný přehled je uveden v "Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav“, 

MZe. V následujícím textu uvádíme pouze jejich výběr. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 4: Ministerstvo 

zemědělství – Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

Č.j.: SPU 006792/2020 (účinnost od 1.3.2020)  

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách 

(aktualizovaná verze 2016):  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3, Žižkov  

 Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VÚMOP, v.v.i. 

Praha, 2012. ISBN 978-80-87415-42-9. 113 s. 
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 Návod pro  správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK, č.j. 4571/2001 - 23. 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, č.j. 6530/2007 – 22, ve 

znění dodatků č. 1 a 2 

 Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy 

digitalizované, souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a 

digitálních dat BPEJ verze 5.1 ze dne 24.2.2017. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí ČR  

č.j. 5598/2002-24 ve znění dodatků 1-9  

 Metodika VÚMOP: Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci 

procesu komplexních pozemkových úprav. 16/1995. 

 Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995). 

 Kvítek, T.: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského 

znečištění. Standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových 

úprav. Metodika. VÚMOP, v.v.i. 2008. 

 Mitasova, H. : Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS. 

U.S.Army Construction Engineering Research Laboratories, P.O.Box 9005, 

Champaign, Illinois 61826-9005, U.S.A. Department of Geography, University of 

Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. Published in the 

International Journal of GIS v. 10, no. 5, p.629-641 (1996). 

 Hrádek, F. Stanovení návrhových průtoků pro malá povodí, Povrchové vody a 

pozemkové úpravy, XI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, 1996. 

 Boor, B., Kunštácký, J., Patočka, C. Hydraulika pro vodohospodářské stavby, 

SNTL/ALFA, 1968. 

 Holý,M. : Eroze a životní prostředí. ČVUT Praha, 1994. 

 Hrádek, F.: Návrhové průtoky pro velmi malá povodí, hydrologická směrnice, Vysoká 

škola zemědělská , Praha 6 Suchdol, 1988. 

 Jandora, J. Tabulky z hydrauliky, CERM s.r.o. Brno, 2001 

 Kemel,M.,Kolář,V. : Hydrologie, ES ČVUT, Praha 1, Husova 5, 1985. 

 Trupl, J. a kol : Typizační směrnice – Protierozní ochrana zemědělských pozemků, 
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Agroprojekt Praha, arch.č. 06-868, 1984, 

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Standardy péče o přírodu a krajinu 

 Raplík,M.,Výbora,P.,Mareš,K. : Úpravy toků, Alfa Bratislava, 1989. 

 Mareš, K. Úpravy toků Navrhování koryt, vydavatelst ví ČVUT v Praze, 1997 

 TNV 75 2415 Suché nádrže 

 ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní 

ustanovení pro výpočet. 

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6109 Projektování polních cest 

 ČSN 75 2405 Vodohospodářské řešení vodních nádrží 

 TNV 75 2102 Úpravy potoků 

 ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků 

 ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin 

 ČSN 75 2310 Sypané hráze 

 ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže  

 ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy 

 TNV 75 4922 Údržba odvodňovacích zařízení 

 Typizační směrnice III-F-10 Hospodářské přejezdy rámové konstrukce TP-So 

HDP/1971, Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, divize 141 

 Typizační směrnice III-F-19 Hospodářské přejezdy - trubní propustky s betonovými 

čely, HDP/1987, Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 

 

Základní geodetické a majetkoprávní podklady  

  základní mapy ČR, měřítko 1 : 10 000, digitální forma vč. vrstevnic 

       BPEJ – mapová část – digitální forma 

       SPI – soubor popisných informací 

  SGI – soubor geodetických informací 
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       LPIS v k. ú. Lověšice u Přerova 

     základní vodohospodářská mapa 1:50 000 

 

Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na: 

 Erozní a odtokové poměry - nebyly zpracovány  

 Vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi - nebyly zpracovány 

 Dopravní stavby  

  - SŽDC - stavba „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“   

  - ŘSD ČR - dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, přeložka silnice II/436 

 Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav - nebyly zpracovány 

 Tvorbu a ochranu ŽP - ZÚR OK (2019) 

 Další dokumentace – Zpracování geotechnického průzkumu (GEOMIN s.r.o.). 

  

 

 Účel a přehled navrhovaných opatření 

Návrh plánu společných zařízení (PSZ) v k. ú. Lověšice u Přerova představuje soubor 

opatření, která mají vytvořit podmínky pro splnění cílů pozemkových úprav, stanovených 

především v § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o komplexní řešení 

venkovského prostoru, jehož základní myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných 

zdrojů (půdy, vody), rostlinných a živočišných druhů a jejich společenství a nové využití 

celé krajiny. Hlavním cílem je: 

 
a) Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tj. cest a objektů na nich (propustky, 

mosty, sjezdy, odvodňovací žlaby, apod.). 

b) Zpomalení nebo potlačení degradačních projevů na zemědělské půdě, tj. 

zachování a podpora přirozené produkční schopnosti půd eliminací erozních 

projevů na orné půdě, nadměrného utužování podorničí, kontaminace půd. 

Dalším úkolem je zvyšování úrodnosti půdy a zvýšení výnosů při současné 

minimalizaci negativních dopadů na ŽP. 
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c) Zlepšení vodního režimu území a kvality povrchových a podzemních vod, 

především zadržení vody v území převodem povrchové vody do podzemní, 

zpomalení rychlosti odtoku, ochrana vody před znečištěním, ochrana území před 

záplavami, posouzení povodňových rizik. 

d) Opatření k ochraně a tvorbě ŽP, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické 

stability (návrh plánu ÚSES, podpora biodiverzity krajiny). 

e) Zachování a tvorba krajinného rázu (podpora strukturálních prvků krajiny a 

estetických hodnot, jedinečnosti a mnohotvárnosti krajiny). 

 
 Jednotlivá opatření se vzájemně prolínají a doplňují a jejich součástí je i prostorová a 

funkční optimalizace druhů pozemků. Je rovněž žádoucí zabezpečit koordinaci postupu 

prací na návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) s dalšími aktivitami a 

rozvojovými záměry v území. 

Zájmy ochrany půdy, vody a krajiny mají přednost před jinými požadavky na pozemky. 

 

Zařízení ke zpřístupnění pozemků  

Hlavní cesty 

Polní cesty stávající: nevyskytují se. 

Polní cesty, na kterých bude provedena rekonstrukce: nevyskytují se. 

Polní cesty projektované: nové nejsou navrhovány. 

 

Vedlejší cesty 

Polní cesty stávající: VC4, VC7. 

Polní cesty, na kterých bude provedena rekonstrukce: VC2-R, VC3-R, VC8-R, VC9-R, 

VC12-R. 

Polní cesty projektované: VC13 - novostavba. 

 

Doplňkové cesty 

Polní cesty stávající: DC1, DC5, DC6, DC10. 

Polní cesty navržené: DC14, DC15, DC16, DC17, DC18 - novostavba. 

 

Pro dopravní obslužnost bude využit v terénu existující (stávající) hospodářský sjezd S1. 

Sjezd je mimo ObPÚ ze silnice  III/0557. Sjezd v současné době slouží pro cestu DC1, ale 
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převážná část této cesty se nachází v trase plánované přeložky silnice č. II/436, po její 

realizaci zanikne. Investorem plánované přeložky je ŘSD ČR. 

 

Zařízení a opatření k ochraně půdy 

Vzhledem k tomu, že území není postiženo plošnou vodní erozí ani nevykazuje 

náchylnost k větrné erozi, nejsou navrhována žádná protierozní opatření proti vodní erozi či 

opatření proti větrné erozi půdy. 

 

Opatření proti vodní erozi půdy  

Organizační: nejsou navrhována. 

Agrotechnická: nejsou navržena. 

Technická: nejsou navržena. 

 

Opatření proti větrné erozi půdy  

Nejsou navržena. 

 

Další opatření navrhovaná k ochraně půdy  

Nejsou navržena. 

 

Vodohospodářská opatření 

Na základě podrobného rozboru území z pohledu vodní eroze a vodních poměrů se 

ukázalo, že v řešeném území není potřeba navrhovat žádná vodohospodářská opatření. 

 

Opatření k odvádění povrchových vod z území 

Nejsou navržena. 

 

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod 

Nejsou navržena. 

 

Opatření k ochraně vodních zdrojů 

Nejsou navržena. Žádné vodní zdroje v řešeném území nejsou. 

 

 



        VII. Plán společných zařízení  KoPÚ v k. ú. Lověšice u Přerova 

 9

Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha 

Nejsou navržena. 

 

Opatření u stávajících vodních děl 

Nejsou navržena. Nachází se mimo obvod pozemkové úpravy. 

 

Opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků  

Nejsou navržena. Z průzkumu v terénu nebyly shledány viditelné rozsáhlé závady na trubní 

drenáži, závlahová zařízení nejsou v daném území známa. 

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zvyšování ekologické stability krajiny)  

Biocentra 

Stávající biocentra: v řešeném území žádné nejsou vymezena. 

Navržená biocentra: LBC 45. 

 

Biokoridory 

Stávající biokoridor: v řešeném území LBK 104.  

Navržený biokoridor: LBK 105. 

 

Inreakční prvky 

Stávající interakční prvky: IP4.  

Navržené interakční prvky: IP1, IP2. 

 

Další opatření ke zvyšování ekologické stability krajiny  

Nejsou navržena. 

  

 Zásady zpracování plánu společných zařízení 

  Postup zpracování 

 Návrh společných zařízení rovněž vychází ze zaměření současného stavu území a ze 

zpracovaného „Rozboru současného stavu“. Dále byl brán zřetel na stávající vlastnické 

rozvržení.  Návrh základního funkčního využití území byl vypracován ve spolupráci se 

sborem zástupců, pozemkovým úřadem a na základě připomínek správních úřadů i 
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dotčených organizací. Návrh cestní sítě je s ohledem na ráz krajiny. Realizaci cest VC8-R, 

VC9-R, VC12-R a DC15 je nutné koordinovat s projektem „Modernizace trati Brno-Přerov, 

5. stavba Kojetín – Přerov (stav. objekt 28-18-13)“. 

 

 Změny druhů pozemků 

 Součástí jednotlivých druhů opatření navrhovaných v plánu společných zařízení jsou i 

návrhy změn druhů pozemků, jimiž se sleduje zajištění ekologické rovnováhy přírodního 

prostředí, zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě i úprava 

vodohospodářských poměrů, ochrana místní tratě. V neposlední míře podchycení, 

vyhodnocení a nakonec návrh na řešení rozdílů mezi evidencí a skutečností, jako např. 

arondace hranic lesních pozemků, TTP, ostatních ploch, atd. 

Při návrhu změn druhů pozemků zpracovatel vycházel ze stanovištních podmínek, tj. 

a)  půdy (mocnosti oratelné vrstvy, skeletovitosti, struktury) 

 b) konfigurace terénu, členitosti 

 c) sklonitosti terénu 

 d) vodních poměrů, tj. výšky hladiny podzemní vody na hydromorfních půdách, existence 

 výsušných ploch 

 d) z rozdílů současného a evidenčního stavu pozemků 

 

 Zvláštní postavení v ekosystému mají trvalé travní porosty a lesy. Mají funkci 

produkční, protierozní, ochrannou a krajinotvornou. Do trvalých travních porostů jsou 

převáděny pozemky určené pro ochranné zatravnění v místech soustředěného odtoku 

povrchových vod v údolnicích, ochranné zatravnění pozemků pro přerušení délky svahu. 

Současně projektant musel reagovat na stávající stav v krajině a porovnat jej se stavem 

v KN (změny druhu pozemku byly projednány prostřednictvím pozemkového úřadu 

s příslušným orgánem – Odbor stavebního úřadu a životního prostředí a jsou zaneseny do 

výkresu PSZ). Výsledek tohoto šetření, doplněný o navržené změny druhu pozemků, je 

uveden v tabulce 4) a) přehledová tabulka – str. 82.  

 

Podmínky obce, územního plánu obce 

 Město Přerov má zpracovaný územní plán (zpracovatel – Magistrát města Přerova), 

účinnosti nabyl dne 07.10.2009,  po vydání Změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 

13, 14, 15 s právní účinností od 21.02.2020. Návrh územního plánu nebyl zcela respektován 

(tvar a umístění prvků ÚSES). Odůvodnění viz kapitola e). Návrh PSZ je návrhem na 
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aktualizaci nebo změnu plánovací dokumentace ve smyslu § 9 odst. 15 zákona č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Podmínky stanovené správními úřady 

 Podmínky správních úřadů byly do plánu společných zařízení zohledněny. 

 

 Návrh plánu společných zařízení (PSZ) byl zpracován do mapového podkladu 

v měřítku 1:5000, tvořícího podklad DKM, která mimo jiné obsahuje hranice ObPÚ, 

vyšetřené souřadnice v terénu, označené a zaměřené hranice liniových staveb. Určením 

lomových bodů hranic v souřadnicích S-JTSK budou přesně vybilancovány nároky na 

pozemky pro jednotlivé prvky PSZ (v časovém horizontu odsouhlasení návrhu 

pozemkových úprav) a současně i přesné výměry ploch určených pro návrh nových 

pozemků. K určité úpravě hranic dotčených prvků může dojít při vyčleňování nových 

pozemků jednotlivých vlastníků, kdy je třeba přizpůsobit vlastnické hranice hranicím druhu 

pozemku a naopak. To se nepovažuje za změnu, která by vyžadovala nové projednání PSZ. 

Jedná se pouze o určitou úpravu hranic, nejedná se o závažnou změnu projednané koncepce. 

 

Projednání plánu společných zařízení 

Projednávání návrhu plánu společných zařízení se sborem zástupců bylo: 

1. jednání 03.09.2020 v Lověšicích (místní knihovna) 

2. jednání 24.09.2020 v Lověšicích (místní knihovna) 

Projednání s regionální dokumentační komisí (RDK) – 12.07.2021. 

PSZ byl schválen na zasedání zastupitelstva města Přerov dne  06.12.2021.  

Zápisy doloženy - viz dokumentace VII. 5) Doklady o projednání návrhu PSZ. 

 

 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců 

 zařízení dotčených PSZ 

Projektant v návrhu plánu společných zařízení respektoval limity využití území ÚP 

města Přerov. 

Předběžné podmínky byly stanoveny ve vyjádření jednotlivých úřadů, organizací, 

jejichž přehled je uveden v dokumentaci textové části IV. 5) b) Rozbor současného stavu. 

Tyto podmínky byly začleněny do plánu společných zařízení. Základní koncepční řešení 

PSZ bylo s dotčenými úřady (státní správa) a organizacemi znovu projednáno a na základě 
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vyjádření byly provedeny některé poslední úpravy před vlastním projektováním 

jednotlivých zařízení, ze kterého vzešly záborové linie rozhodující pro stanovení ploch 

záboru na společná zařízení. 

Podrobně jsou podmínky uvedeny v dokladové části:  

 samostatná příloha - VII. 5) Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení.  

 

Přehledně uvádíme následující stanoviska DOSS a organizací: 

1. AOPK ČR, Oddělení péče o přírodu a krajinu, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Matoušová, čj:00469/OM/21, datum vystavení: 10.02.2021 
Obvod KoPÚ leží mimo území, kde Agentura vykonává státní správu. Ve svém vyjádření 
uvádí návrhy, připomínky a doporučení. 
Vyřizuje: Matoušová, čj:00469/OM/21, datum vystavení: 10.05.2021 
Připomínky zapracovány. 
 
2. Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Róbert Antal, čj:ARUB/3112/2021, datum vystavení: 06.05.2021 
Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. 
 
3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
čj:650530/21, datum vystavení: 23.05.2021 
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK). Řídit se všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí jejich vyjádření. 
 
4. ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
Vyřizuje: Jiří Klváček, čj: 1202102412, datum vystavení: 04.02.2021 
V zájmovém území se nachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy 
železnic, státní organizace (ve správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto 
sítí. Udělují souhlas s provedením prací v blízkosti prostředků SEK. Nutno zajistit ochranu 
kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo 
stavební mechanizací. V případě souběhu nesmí být kabelová trasa zasažena 
nerozebíratelným povrchem, případné křížení s kabelem ošetřit chráničkou. 
 
5. Česká geologická služba, Správa oblastních geologů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 
Vyřizuje: Mgr. Jan Vít, Dr., zn:ČGS-441/20/392*SOG-441/0398/2021,  
datum vystavení: 06.065.2021 
V řešeném území se nenalézají žádná výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy. Není 
zde v současnosti evidováno žádné chráněné ložiskové území ani dobývací prostor. 
V dotčeném území není evidováno žádné staré důlní dílo ani opuštěné důlní dílo a plochy 
potenciálně ohrožené poddolováním. Území řešené v rámci KoPÚ dle měření radonového 
rizika z geologického podloží spadá do kategorie nízkého rizika. Sesuvná území zde rovněž 
nejsou. 
 
6. ČIŽP, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Ing. Reif, čj:ČIZP/48/2021/2408, datum vystavení: 06.05.2021 
K předloženému návrhu PSZ nemají připomínky. 
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7. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 
Vyřizuje: Simona Hulíková, nz: UPTS/OS/266362/2021, datum vystavení: 04.02.2021 
Nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v jejich správě, nemají k PSZ 
námitky či připomínky. 
 
8. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 
Vyřizuje: Lukáš Tomčík, nz: 1113057806, datum vystavení: 24.02.2021 
V daném území se nachází nebo ochranným pásmem zasahují jejich energetická zařízení. 
Asfaltový povrch zpevněných polních cest musí být umístěn min. 1 m od svislé roviny 
proložené, krajními vodiči vedení VN. Zpevněná asf. cesta musí být vzdálena min. 3 m od 
paty betonového sloupu venkovní el. stanice. Zemní kabelové vedení NN musí být stranově 
i hloubkově přeloženo mimo asf. část cesty. Okraj asf. cest musí být umístěn min. 1,5 m od 
pláště základových patek stávajícího příhradového stožáru venkovního vedení VVN. 
Stromy, vzrostlé keře apod. v biokoridorech a biocentrech musí respektovat ochranná 
pásma výše uvedených sítí. Při realizaci nesmí být narušena statika sloupů VN a 
příhradových stožárů VVN. Další podmínky viz vyjádření - 5) Doklady o projednání 
návrhu PSZ).  V dané oblasti bude probíhat přeložka venkovního i zemního vedení VN 
v rámci rozšíření železnice. 
 
9. Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8-Karlín 
Vyřizuje: Kopřivová, nz: CR872051, datum vystavení: 04.02.2021 
V současné době se v daném území nenachází žádné podzemní komunikační vedení.  
 
10. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Vyřizuje: Milena Jurmanová, nz: 5002308877, datum vystavení: 05.03.2021 
Polní cesty v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od VTL plynovodu, křížení 
komunikace pokud možno kolmo, min. však pod úhlem 60o, hospodářské sjezdy a 
propustky realizovat min. 4 m od VTL plynovodu. V zájmové oblasti je plánovaná přeložka 
STL plynovodu dn 160 (investor ŘSD ČR). Plánovaná přeložka VTL plynovodu DN 500 je 
mimo ObPÚ (investor ŘSD ČR). 
 
11. Hasičský záchranný sbor OK, Územní odbor Přerov, K Moštěnici 375/9a, 
 Přerov Vi-Újezdec, 750 02 Přerov 
Nevyjádřili se. 
 
12. Krajská hygienická stanice OK se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, 

Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov 
Vyřizuje: Božena Caletková, čj:KHSOC/25937/2021/PR/HOK,  
datum vystavení: 26.05.2021 
Charakterem stavby nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. 
 
13. KŘ Policie OK, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát Přerov, 
    U Výstaviště 18, 751 52 Přerov 
Vyřizuje: por. Ing. Bc. Petr Kopal, čj: KRPM -21971-1/ČJ-2021-140806,  
datum vystavení: 10.03.2021 
Nemají námitky k dokumentaci PSZ. 
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14. KÚ OK, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospod.,  
      Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Ing. Bartoněk, čj: KUOK 45783/2021, datum vystavení: 27.04.2021 
Dokumentace PSZ se nedotýká stávající silnice I/55, veřejné zájmy na úseku silničního 
hospodářství nejsou řešenými opatřeními dotčeny. 
 
15. KÚ OK, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Ing. Jana Pospíšilová, čj: KUOK 17069/2021, datum vystavení: 12.02.2021 
K návrh PSZ nemají připomínky, pouze v hlavním výkrese chybí zákres pro přeložku 
silnice II/436 a zákres terminálu a logistického centra. 
Vyjádření zpracovatele: 
Chybějící zákresy byly do hlavního výkresu PSZ doplněny. 
Vyřizuje: Ing. Jana Pospíšilová, čj: KUOK 49692/2021, datum vystavení: 24.05.2021 
Souhlasí s PSZ vyhotoveným v rámci zpracování KoPÚ. 
 
16. KÚ OK, Odbor životního prostředí a zemědělství,  
      Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová, čj: KUOK 16976/2021, datum vystavení: 03.03.2021 
Z hlediska ochrany ZPF – s předloženým návrhem PSZ souhlasí. Ostatní oddělení nejsou 
předmětným záměrem dotčeny. 
 
17. Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 
 Vyjádření zpracovatele: 
Dne 03.02.2021 jsme žádali o vyjádření ke koncepci PSZ. Dne 25.03.2021 zaslali 
koordinované závazné stanovisko, o které zpracovatel nežádal. Po zapracování připomínek 
orgánu ochrany přírody a krajiny byla následně na základě telefonické domluvy znova 
zaslána žádost o vyjádření k PSZ (označení BC a BK bylo opraveno, přeložka silnice II/436 
povede jiným směrem – viz rozhodnutí č. 82/2019 ze dne 19.11.2019). 

Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního plánování 
Vyřizuje: Ing. Lenka Škubalová, nz: MMPr/018249/2021/02,  
datum vystavení: 29.03.2021 
Podmínkou uskutečnění navrhovaných opatření je buď uvedení návrhu PSZ do souladu 
s Úpm Přerova nebo vydání změny Úpm Přerova na základě podnětu – návrhu na pořízení 
změny ÚP, uplatněného u pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního 
prostředí a památkové péče  

Vyřizuje: RNDr. Tomáš Ehl, zn: MMPr/051781/2021/STAV/ZP/Eh, ze dne: 13.04.2021 
K doplněné dokumentaci nemají námitek a připomínek. 
 
 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – souhrnné vyjádření 
Vyřizuje: RNDr. Yvona Machalová, nz: MMPr/077759/2021/STAV/ZP/Mac,  
datum vystavení: 09.06.2021 
Tvar a umístění prvků ÚSES, navrhovaná trasa DC14 a IP3, VC3-R - podmínkou 
uskutečnění navrhovaných opatření je buď uvedení návrhu PSZ do souladu s Úpm Přerova 
nebo vydání změny Úpm Přerova na základě podnětu – návrhu na pořízení změny ÚP, 
uplatněného u pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu. Ostatní navrhovaná opatření v návrhu PSZ jsou 
v Úpm Přerova vymezených plochách přípustné. 
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18. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, 
 Krapkova 3, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Ing. Olga Mynářová, čj:MZP/2021/570/620, datum vystavení: 19.04.2021 
Nemají připomínky. 
 
19. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, 
 Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Ing. Marková, Mgr. Dehnerová, čj:NPU-391/35948/2021,  
datum vystavení: 31.05.2021 
V daném území nejsou žádná plošně památkově chráněná území ani kulturní památky. Na 
parcele č. 244 se nachází objekt charakteru památky místního významu (Kamenný kříž). 
 
20. Obec Bochoř, Náves 202/41, 751 08 Bochoř 
Nevyjádřili se. 
 
21. Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice 
Nevyjádřili se. 
 
22. Obec Věžky, Věžky 17, 751 19 Vlkoš u Přerova 
Nevyjádřili se. 
 
23. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 
 Veleslavínova 18, P.O.BOX 103, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Vyřizuje: Ing. Klika, Ph.D., zn:SBS 17865/2021/OBÚ-05, datum vystavení: 10.05.2021 
Souhlasí s návrhem PSZ, nestanovují žádné podmínky. 
 
24. Optiline a.s., Horova 3121/68, 616 00 Brno 
Nevyjádřili se. Dle jejich vyjádření v dokumentaci „Rozbor současného stavu“ se v daném 
území nenachází žádné jejich zařízení. 
 
25. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Vyřizuje: Ing. Katarína Žúrková, nz: PM-6036/2021/5203/Žu,  
datum vystavení: 15.03.2021 
Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav 
vodního útvaru. 
Vyřizuje: Ing. Katarína Žúrková, nz: PM-20773/2021/5203/Žu,  
datum vystavení: 17.06.2021 
Projektovou dokumentaci jednotlivých objektů PSZ, kterými dojde k dotčení jejich zájmů 
(tzn. dotčení vodního toku včetně pásma 6 m od břehové hrany VT), požadují předložit 
k vyjádření. 
 
26. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 
Vyřizuje: Mgr. Jana Ducháčková, e-mail ze dne:07.05.2021 
Nemají žádné zásadní výhrady. 
Vyřizuje: Mgr. Jana Ducháčková, zn: RSD-314467/2021-3, datum vystavení: 18.06.2021 
Vyjádření k aktuálnímu stavu stavby D1 0136 Říkovice – Přerov (zrušení SO 114 – 
Přeložka silnice II/436 Vlkoš - Horní Moštěnice). 
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27. SITEL International Holding a.s., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 
Nevyjádřili se. Dle jejich vyjádření v dokumentaci „Rozbor současného stavu“ se v daném 
území nenachází žádné jejich zařízení. 
 
28. SSOK, příspěvková organizace, poštovní přihrádka 37,  
      Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Peroutková, nz: SSOK-CE 3245/2021, datum vystavení: 01.03.2021 
Bez připomínek, ve vyjádření jsou uvedeny podmínky pro zřízení nových sjezdů (v řešeném 
území se nenavrhují) a podmínky pro kácené dřeviny nebo jejich výsadbu. 
Vyřizuje: Peroutková, nz: SSOK-CE 9837/2021, datum vystavení: 19.05.2021 
Projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů, kterými dojde k dotčení krajské 
silniční sítě, musí být předložena v tištěné podobě k odsouhlasení. 
 
29. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc,  
      Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
Vyřizuje: Jiří Klimeš, nz: 4203/2021-SŽ-OŘ OLC/KIJ, datum vystavení: 10.03.2021 
Komplexní pozemkové úpravy musí respektovat připravovanou stavbu „Modernizace trati 
Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“. 
 
30. SPÚ, Odbor VHO, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Vyřizuje: Bc. Tomáš Vrba, nz: SPU 037499/2021, datum vystavení: 29.04.2021 
V daném území se nachází hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) HMZ Horní Moštěnice. 
S návrhem PSZ souhlasí za podmínek, že v případě realizace cesty VC12-R požadují 
předložit PD k odsouhlasení. Při zaústění HMZ do toku Svodnice nebudou v LBK 
dosazovány žádné nové stromy a keře. 
Vyřizuje: Bc. Tomáš Vrba, Ing. Kašpírková, nz: SPU 159743/2021,  
datum vystavení: 10.06.2021 
S navrhovaným opatřením VC12-R a IP4 souhlasí za dodržení podmínek, že při realizaci 
bude dodržena ČSN 75 4030, bude předložena podrobná projektová dokumentace pro 
stavební povolení. V prostoru IP4 nebudou dosazovány žádné nové stromy ani keře. SPÚ, 
odbor VHS nebude do svého majetku přebírat nově zrekonstruovaný propustek P1, který 
bude součástí stavby cesty VC12-R. Zachovat vlastnictví pozemků pod otevřeným kanálem 
HOZ v rámci návrhu nového uspořádání pozemků. 
 
31. T-Mobile CR a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
Vyřizuje: Petr Dudáček, nz: E24019/21, datum vystavení: 06.05.2021 
Souhlasí s PSZ, nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou. 
 
32. Vodafone CR a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 
Vyřizuje: Nora Hlásenská, nz: 210204-1546255105, datum vystavení: 04.02.2021 
Souhlasí s realizací projektu, v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani 
nadzemní vedení.  
 
33. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov 
Vyřizuje: Ing. Kovář, nz: 2021/ID869951625/Kv-S5, datum vystavení: 28.02.2021 
Pro nově navržená zařízení požadujeme dodržení normy ČSN 73 6005 pro křížení, souběh a 
krytí stávajících i nově navržených sítí. 
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b)   Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 

 Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků  

 Uspořádání cestní sítě PSZ bylo vypracováno s ohledem na potřeby zemědělské 

dopravy a zpřístupnění pozemků, v těsné spolupráci se sborem zástupců a podle pokynů 

pozemkového úřadu. Pozemkový úřad vybral konkrétní cesty, pro které byla 

vypracována dokumentace technického řešení (DTR) jako součást dokumentace PSZ. 

 Inženýrské sítě, které procházejí zájmovým územím a jejich správci je poskytli 

v digitální podobě, jsou zakresleny ve výkrese VII.6.5 / G5-Mapa PSZ s výškopisným 

obsahem. Podrobný popis křížení inženýrských sítí s polními cestami je uveden v detailním 

popisu jednotlivých cest.   

 Dojde-li ke křížení vodovodního potrubí s polní cestou, bude toto vedení opatřeno 

ocelovou chráničkou. 

 Dochází-li ke křížení plynového vedení se stávajícími polními cestami, nepředpokládají 

se žádná opatření, pokud dojde ke křížení plynovodního zařízení s polní cestou nově 

navrženou, bude vedení chráněno betonovými panely uloženými min. 500 mm nad vnějším 

okrajem plynovodního potrubí. Stejné opatření bude provedeno v místech rozšíření 

v obloucích cest. Pro souběh a křížení podzemních telekomunikačních vedení bude 

dodržována prostorová norma ČSN 73 6005. 

 Nadzemní vedení NN, VN – v ochranných pásmech nebudou vysazovány dřeviny 

rostoucí výše jak 3 m. Ochranná pásma venkovního i podzemního vedení budou 

respektována dle zákona. Detailně bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 Hlavní střety cest se stávajícími zařízeními jsou připojení cest na silnice, křížení 

s podzemními vedeními, křížení melioračních a vodohospodářských zařízení. Střety 

podzemních vedení, melioračních a vodohospodářských zařízení jsou zakresleny ve výkrese 

IV.6.b. dokumentace „Rozbor současného stavu“.  

 Všeobecně platí pro křížení tyto podmínky: správci silnic žádají zachování 

rozhledových poměrů, co nejméně přípojných míst a zachování odtokových poměrů. 

Správci podzemních sítí žádají dodat přesné místo křížení, dodržení ochranných pásem a 

dostatečné krytí svých zařízení. 

 

Uložení ornice, přesuny zeminy  

   V rámci navržených polních cest se celkově předpokládá vyrovnaná bilance výkopku. 

Předpokládá se především jeho přesun v podélném a příčném směru trasy cesty tak, aby 
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byla řádně urovnaná její pláň. Rozsah celkového přesunu bude řešen až v rámci dalšího 

stupně projektové dokumentace všech navržených cest. 

Uložení ornice: hloubka sejmutí ornice bude upřesněna v rámci zpracování PD na 

jednotlivé cesty.  

Ornice sejmutá z nových tras cest bude využita pro zúrodnění sousedních pozemků.  

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH CEST 

Hlavní polní cesty: 

Podle normy ČSN 73 6109 hlavní polní cesty soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších, 

jsou napojeny na místní komunikace, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo 

k zemědělské farmě – usedlosti, propojují sousední katastrální území. Hlavní polní cesty 

mohou být jednopruhové s výhybnami nebo dvoupruhové. Výhybny mají stejnou 

konstrukci jako polní cesta. Výhybnou se na délku 20 m rozšíří úsek vozovky minimálně o 

2 m, přechod ze šířky jednopruhé cesty na šířku dvoupruhé cesty ve výhybně se provede 

náběhy 1 : 3, což odpovídá přibližně délce 6 m. Cesty jsou navrhovány jako zpevněné, vždy 

s odvodněním pláně a celoročně sjízdné.  

Vedlejší polní cesty: 

Vedlejší polní cesty (dle normy ČSN 73 6109) zajišťují dopravu z přilehlých pozemků nebo 

farem a jsou napojeny na polní cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace, 

silnice III. třídy. Vedlejší polní cesty jsou jednopruhové, zpravidla nezpevněné, zatravněné, 

v odůvodněných případech zpevněné, výhybny jsou doporučené.  

Doplňkové cesty: 

Jsou jednopruhové, navrhují se nezpevněné (případně zpevněné), popř. zatravněné. 

Výhybny ani obratiště se neuvažují. Cesty jsou sezónní, nemusí být celoročně sjízdné. 

 

 Polní cesty byly rozčleněny podle návrhové kategorie. Návrhové kategorie se rozlišují            

podle návrhové rychlosti a podle uspořádání v příčném profilu, závislé od terénních 

podmínek.   

Charakterizují se zlomkem obsahujícím: 

v čitateli písmenný znak označující polní cestu (P) a volnou šířku polní cesty v m; 

ve jmenovateli návrhovou rychlost v km/h. 
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Jednotlivé návrhové kategorie polních cest jsou uvedeny v přehledné tabulce Tab. 1.  

Schematické znázornění návrhové kategorie zpevněné polní cesty je na obrázku Obr. 1. 

Polní cesty byly navrženy podle ČSN 736109. 

 

 

 Tab. 1.   Doporučené návrhové kategorie polních cest dle ČSN 736109 
    

Polní cesty*) 

Hlavní Vedlejší 
Dvoupruhové Jednopruhové Jednopruhové 
P 6,0/30 P 4,5/30 P 4,0/20 
 P 4,0/30 P 3,5/20 

 - v čitateli je znak P označující polní cestu a volná šířka cesty (šířka koruny) v m, 
 - ve jmenovateli návrhová rychlost v km/h.  

 

*U zpevněných polních cest se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m (v odůvodněných případech  
  2 x 0,25 m), která se započítává do volné šířky polní cesty. 

 

  Obr. 1.   Cesta v násypu 

  

 

V návrhu jsou použity polní cesty: jednopruhové kategorie P 4,0/20 a P 3,5/20; doplňkové 

cesty jsou pouze sezónní, travnaté v šířce 3,0 m. 

 

 Pro optimální určení trasy vybraných cest a tím i určení minimálního záboru půdy bylo 

řešeno 17 polních cest. Trasy byly navrženy v celkové délce 7,777 km. Stanovený rozměr 

parcel cest se týká pouze nutného záboru pro vlastní realizaci cest. V dalším průběhu řešení 

KoPÚ bude případně doplněna o zbytkový či jinak nevyužitelný prostor a o návaznosti na 

stávající polní cesty. Jedná se o případné vložení bodů od projektovaných parcel, které by 

kolmo navazovaly na polní cestu. Tyto úpravy budou provedeny až v rámci návrhu nového 

uspořádání pozemků. Zásadně se ale nesmí měnit rozsah minimálního projektovaného 

záboru.  
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       Niveleta cest byla navržena tak, aby hmotnice byla pokud možno vyrovnaná.  

 

Jednotlivé cesty jsou označeny a staničeny VCxx, DCxx (u rekonstrukce „xx-R“). 

 

Poznámka – nepřevzaté cesty s rozboru současného stavu (RSS) do PSZ: 

DC11 – cesta není mapovaná, je pouze vyjetá v záborovém území plánované modernizace 

trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov. 

 

Inženýrské sítě jsou zakresleny na základě podkladů jednotlivých správců.  

V případě realizace je přesto nutné podzemní sítě vyhledat a nechat správci vytyčit. 

Veškerá připojení jsou řešena jako úrovňová.  

 

Napojení na silnice vyššího řádu 

III/0557   

Silnice je ve vlastnictví Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. 

Prostřednictvím silnice III/0557 je místní část Lověšice napojena na hlavní silniční síť, 

tvořenou silnicí I/55 (Olomouc – Přerov - Břeclav).  

Povrch silnice: asfaltový. 

Doprovodná zeleň silnice: místy doprovodná zeleň.  

Na silnici jsou napojeny cesty: DC1. 

Stávající hospodářské sjezdy: S1 (mimo ObPÚ).  

Navržené nové sjezdy: nejsou. 

 

 

Sjezdy na pozemky 

Orientační zakreslení sjezdů na pozemky je možno provést až po návrhu nového uspořádání 

pozemků v rámci aktualizace návrhu PSZ (umístění - v navržené parcele dané přístupové 

cesty).  
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 Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich 

 prostorového uspořádání 

číslo 
délka 
(m) 

v ObPÚ 

předpokládané 
vlastnictví po 
KoPÚ 

kategorie Povrch - návrh 
napojení  na silnici 
(stávající / nové) 

  
 
Vedlejší cesty  

   

VC2-R 879 obec P 4,0/20 ACO 0 / 0 

VC3-R 246 obec P 4,0/20 ACO 0 / 0 

VC4 744 obec P 3,5/20  beze změny 0 / 0 

VC7 435 obec P 4,0/20 beze změny 0 / 0 

VC8-R 842 obec, ŘSD P 4,0/20 ACO 0 / 0 

VC9-R 664 obec, ŘSD P 4,0/20 ACO 0 / 0 

VC12-R 895 obec P 4,0/20 ACO 0 / 0 

VC13 522 obec P 4,0/20 ACO 0 / 0 
 
 
Doplňkové cesty  

   

DC1 596 obec 3,0 m beze změny S1 (mimo ObPÚ) / 0 

DC5 243 obec 3,0 m beze změny 0 / 0 

DC6 173 obec 3,0 m beze změny 0 / 0 

DC10 334 obec 3,0 m beze změny 0 / 0 

DC14 218 obec 3,0 m nezpevněná 0 / 0 

DC15 335 obec 3,0 m nezpevněná 0 / 0 

DC16 220 obec 3,0 m nezpevněná 0 / 0 

DC17 134 obec 3,0 m nezpevněná 0 / 0 

DC18 297 obec 3,0 m nezpevněná 0 / 0 

Celkem 7777       1 / 0 

 

 ACO – asfaltový beton 

 MZK – mechanicky zpevněné kamenivo 

 

Poznámka – nepřevzaté cesty s rozboru současného stavu do PSZ: 

DC11 – cesta není mapovaná, je pouze vyjetá v záborovém území plánované 
modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov. 
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Cesta:  DC1 

Typ cesty: š. 3,0 m, stávající cesta bez navrhovaných úprav a rekonstrukcí 

Umístění cesty: západní zemědělská část lokality „Díly“ 

Popis trasy cesty:  

stávající cesta začíná napojením mimo ObPÚ na silnici III/0557 při severním okraji 

katastrálního území. Vede jižním směrem při katastrální hranici s k. ú. Bochoř k místní 

komunikaci VC3-R. Převážná část této cesty se nachází v trase plánované přeložky silnice 

č. II/436, po její realizaci zanikne. 

Délka cesty: 596 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: beze změny  

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: beze změny  

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu:  

napojení na silnici III/0557 stávajícím sjezdem S1 (mimo ObPÚ) 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,028 křížení s elektro VVN nadz. 

km 0,166-0,465 pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO 

km 0,595 křížení se sdělovacím vedením 

km 0,000-0,596 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,596 napojení na cestu VC3-R zprava, sjezd S2 (š. 7,0 m) 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: beze změny 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána 
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Cesta:  VC2-R 

Typ cesty: P 4,0/20, rekonstrukce v trase stávající cesty 

Umístění cesty: východní zemědělská část lokality „Díly a Močidla“ 

Popis trasy cesty:  

cesta začíná napojením na místní komunikaci při severním okraji katastrálního území, vede 

jižním směrem podél zahrad při západním okraji intravilánu obce k železničnímu přejezdu 

trati Kojetín – Brno. Trasa kopíruje stávající terén. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky 

o poloměrech od 50 m do 5000 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo 

k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 1000 m do 

10000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,011 % do 2,08 %. K vyhýbání vozidel bude 

využita křižovatka s polní cestou VC3-R. 

Délka cesty: 879 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 8 %. Stabilizace zemní pláně 

bude provedena dle výsledků podrobného GT průzkumu. Na základě výsledků předběžného 

GTP bude nutné zeminy upravit, popřípadě nahradit minimálně do hloubky 0,5 m pod 

plánovanou vozovkou. V blízkosti železniční trati upravit do hloubky až 1,2 m vápnem 

nebo cementem nebo je nahradit jiným vhodným typem zeminy. Navrhovaná tloušťka 

vozovky je 41 cm, třída dopravního zatížení IV – střední. 

Katalogový list PN 5-1: 4 cm ACO11 (asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu) 

  7 cm ACP16+ (asfaltový beton - pro podkladní vrstvu) 

 15 cm ŠD (nosná vrstva - štěrkodrť) 

 15 cm ŠD (podsypná vrstva - štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek (umístění 

bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. Navržené 

štěrkové zasakovací jímky o rozměrech 3x1x1 m jsou umístěny pod krajnicí vozovky, jejich 

přesné umístění v trase a počet bude upřesněn v dalším stupni PD na základě aktuálního 

stavu a dle provedeného podrobného GTP. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 
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Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na místní komunikaci S3 (š. 11,0 m), navržen k rekonstrukci 

km 0,000-0,660 souběh s elektro VN nadz. vpravo 

km 0,000-0,685 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,380-0,600 souběh nebo křížení s elektro NN podz. vlevo 

km 0,531 křížení s odvodněním plánované dálnice D1 

km 0,655 křížení s elektro VN nadz. 

km 0,659 křížení se sdělovacím vedením 

km 0,660 křížení s plynovodem STL (krytí dle požadavku PDS a tech. infrastruktury) 

km 0,661 napojení cesty VC3-R zprava 

km 0,663 křížení s elektro VVN nadz. 

km 0,664 křížení s vodovodem 

km 0,670 křížení s elektro VVN nadz. 

km 0,870 napojení cesty DC5 zprava, DC6 zleva 

km 0,879 železniční přejezd ZP1 (rekonstrukci v rámci modernizace tratě bude financovat 

Správa železnic, státní organizace) 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: předpokládá se 

přeložka zemního kabelového NN vedení mimo asfaltovou část cesty (stranově i 

hloubkově). Náklady spojené s konkrétním stavebním řešením křížení nebo přeložky 

dotčeného zařízení budou součástí nákladů spojených se stavbou společného zařízení. 

Dokumentace technického řešení: byla PÚ zadána (samostatná příloha dokumentace PSZ) 
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Cesta:  VC3-R 

Typ cesty: P 4,0/20, rekonstrukce v trase stávající cesty 

Umístění cesty: v severní polovině území 

Popis trasy cesty:  

cesta začíná napojením na cestu VC2-R při západním okraji intravilánu obce, vede SZ 

směrem při severním okraji lokality „Močidla“ ke katastrální hranici, dále pokračuje na k. 

ú. Bochoř. Jedná se o přímou trasu bez směrových oblouků. Niveleta vozovky je navržena 

tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je 

5000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,12 % do 0,83 %. 

Délka cesty: 246 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 8 %. Stabilizace zemní pláně 

bude provedena dle výsledků podrobného GT průzkumu. Na základě výsledků předběžného 

GTP bude nutné zeminy upravit vápnem nebo cementem, popřípadě nahradit minimálně do 

hloubky 0,5 m pod plánovanou vozovkou jiným vhodným typem zeminy. Navrhovaná 

tloušťka vozovky je 41 cm, třída dopravního zatížení IV – střední. 

Katalogový list PN 5-1: 4 cm ACO11 (asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu) 

  7 cm ACP16+ (asfaltový beton - pro podkladní vrstvu) 

 15 cm ŠD (nosná vrstva - štěrkodrť) 

 15 cm ŠD (podsypná vrstva - štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek (umístění 

bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. Navržené 

štěrkové zasakovací jímky o rozměrech 3x1x1 m jsou umístěny pod krajnicí vozovky, jejich 

přesné umístění v trase a počet bude upřesněn v dalším stupni PD na základě aktuálního 

stavu a dle provedeného podrobného GTP. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC2-R zprava 

km 0,000-0,246 souběh s vodovodem vlevo 
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km 0,000-0,246 souběh nebo křížení se sdělovacím vedením vpravo 

km 0,000-0,246 křížení nebo souběh s plynovodem STL (krytí dle požadavku PDS a tech. 

infrastruktury) 

km 0,000-0,246 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,002 křížení s elektro VVN nadz. 

km 0,048-0,246 souběh s elektro NN nadz. vlevo 

km 0,127 křížení se sdělovacím vedením 

km 0,195 křížení s plánovanou přeložkou STL plynovodu (investor ŘSD ČR) 

km 0,227 křížení s odvodněním plánované dálnice D1 

km 0,238 napojení cesty DC10 zleva, sjezd S6 (š. 6,0 m) 

km 0,241 napojení cesty DC1 zprava, sjezd S2 (š. 7,0 m) 

km 0,246 konec cesty na ObPÚ (katastrální hranice) 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: předpokládá se 

přeložka plynovodu a sdělovacího vedení mimo asfaltovou část cesty (stranově i 

hloubkově). Náklady spojené s konkrétním stavebním řešením křížení nebo přeložky 

dotčeného zařízení budou součástí nákladů spojených se stavbou společného zařízení. 

Dokumentace technického řešení: byla PÚ zadána (samostatná příloha dokumentace PSZ) 
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Cesta:  VC4 

Typ cesty: P 3,5/20, stávající cesta bez navrhovaných úprav a rekonstrukcí 

Umístění cesty: ve střední části území. 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na železniční přejezd ZP1 trati Kojetín – Brno, 

za kterým se stáčí západním směrem, cca od km 0,450 vede JZ směrem ke katastrální 

hranici a pokračuje na k. ú. Bochoř. V rámci modernizace tratě Brno – Přerov (5. stavba 

Kojetín – Přerov) tato cesta v daném k. ú. zanikne. Podél trati bude nová obslužná cesta 

(investor Správa železnic, státní organizace), která bude opět navazovat na cestu v k. ú. 

Bochoř. 

Délka cesty: 744 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: beze změny 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: beze změny 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na železniční přejezd ZP1 

km 0,011 napojení cesty VC7 zleva 

km 0,255 křížení s plynovodem VTL  

km 0,274 napojení cesty VC9-R zleva 

km 0,598-730 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,744 konec cesty na ObPÚ  

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: beze změny 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána 

 

 

 

 

 

 

 

 



        VII. Plán společných zařízení  KoPÚ v k. ú. Lověšice u Přerova 

 28

Cesta:  DC5 

Typ cesty: š. 3,0 m, stávající cesta bez navrhovaných úprav a rekonstrukcí  

Umístění cesty: lokalita „Močidla“ 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC2-R, vede západním směrem v 

blízkosti železniční tratě Kojetín – Brno ke katastrální hranici s k. ú. Bochoř. 

Délka cesty: 243 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: beze změny 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: beze změny 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC2-R zprava 

km 0,240 napojení cesty DC10 zprava 

km 0,243 konec cesty na ObPÚ (katastrální hranice) 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: beze změny 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána 
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Cesta:  DC6 

Typ cesty: š. 3,0 m, stávající cesta bez navrhovaných úprav a rekonstrukcí 

Umístění cesty: při jižním okraji intravilánu obce 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC2-R ve střední části řešeného území, 

vede východním směrem v blízkosti železniční tratě Kojetín – Brno. 

Délka cesty: 173 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: beze změny  

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: beze změny  

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC2-R zleva 

km 0,055 křížení s elektro VVN nadz. 

km 0,132 křížení s elektro NN podz. 

km 0,159 křížení s elektro VN nadz.  

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: beze změny 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána 
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Cesta:  VC7 

Typ cesty: P 4,0/20, stávající cesta bez navrhovaných úprav a rekonstrukcí 

Umístění cesty: střední část katastrálního území 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC4 za železničním přejezdem ZP1 ve 

střední části území, vede východním směrem v blízkosti železniční tratě Kojetín – Brno. 

V rámci modernizace tratě Brno – Přerov (5. stavba Kojetín – Přerov) tato cesta zanikne. 

Podél trati bude nová obslužná cesta (investor Správa železnic, státní organizace). 

Délka cesty: 435 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: beze změny  

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: beze změny  

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC4 zleva 

km 0,063 křížení s elektro VVN nadz. 

km 0,142-0,192 souběh vlevo a křížení s elektro NN podz. 

km 0,198 napojení cesty VC8 zprava 

km 0,210-0,425 souběh se sdělovacím kabelem vlevo  

km 0,250 křížení s elektro VN nadz. 

km 0,266 stávající mostek M1 (2,5  x 1,2 m) přes tok Svodnice 

km 0,250-0,426 souběh s elektro VN nadz. vpravo 

km 0,426 křížení s elektro VN nadz. 

km 0,435 napojení cesty VC12-R v přímém směru 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: beze změny 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána 
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Cesta:  VC8-R 

Typ cesty: P 4,0/20, rekonstrukce v trase stávající cesty (koncový úsek novostavba dle 

projektu ŘSD ČR) 

Umístění cesty: lokalita „Noviny, Okopané“ 

Popis trasy cesty: cesta v jižní části řešeného území, napojuje se na cestu VC7, vede JZ 

směrem kolem zahrádkářské kolonie, cca od km 0,611 podél toku Svodnice, od km 0,745 

vede jižním směrem dle projektu ŘSD ČR – Dálnice D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov 

přes tok až ke katastrální hranici s k. ú. Horní Moštěnice. Do trasy jsou vloženy kruhové 

oblouky o poloměrech od 15 m do 1000 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby 

nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 

3000 m do 5000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,06 % do 0,83 %. 

Délka cesty: 842 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 8 %. Stabilizace zemní pláně 

bude provedena dle výsledků podrobného GT průzkumu. Na základě výsledků předběžného 

GTP bude nutné zeminy upravit vápnem nebo cementem, popřípadě nahradit minimálně do 

hloubky 0,5 m pod plánovanou vozovkou jiným vhodným typem zeminy. Navrhovaná 

tloušťka vozovky je 41 cm, třída dopravního zatížení IV – střední. 

Katalogový list PN 5-1: 4 cm ACO11 (asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu) 

  7 cm ACP16+ (asfaltový beton - pro podkladní vrstvu) 

 15 cm ŠD (nosná vrstva - štěrkodrť) 

 15 cm ŠD (podsypná vrstva - štěrkodrť) 

Úsek km 0,000-0,053 zůstává beze změny z důvodu plánované modernizace železniční tratě 

Brno – Přerov.  

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek (umístění 

bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. Navržené 

štěrkové zasakovací jímky o rozměrech 3x1x1 m jsou umístěny pod krajnicí vozovky, jejich 

přesné umístění v trase a počet bude upřesněn v dalším stupni PD na základě aktuálního 

stavu a dle provedeného podrobného GTP. Možné zaústění drenáže do souběžného toku 

bude projednáno se správcem toku v rámci zpracování PD pro stavební povolení. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny, pouze souběh s LBC 45 a části LBK 105 

Další funkce cesty: není 
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Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC7 zprava 

km 0,000-0,465 souběh s elektro NN podz. vlevo 

km 0,013-0,845 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,180 křížení s plynovodem VTL + ochr. pásmo (umístění silničních panelů; sonda 

ohledně hloubky uložení VTL nebyla v této fázi od PDS a tech. infrastruktury požadována, 

před realizací cesty se musí požádat o vytyčení daného úseku) 

km 0,250-0,270 navržená výhybna V1 vpravo 

km 0,321 napojení cesty DC18 zprava  

km 0,412 křížení s vodovodem 

km 0,420 křížení s vodovodem 

km 0,517 napojení cesty DC14 zprava  

km 0,608 napojení cesty VC13 zleva 

km 0,608-0,740 souběh s tokem Svodnice 

km 0,745 křížení s tokem Svodnice, navržený mostek M2 (2,5 x 2,0 m) 

km 0,842 konec cesty na ObPÚ (katastrální hranice)  

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: byla PÚ zadána (samostatná příloha dokumentace PSZ) 
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Cesta:  VC9-R 

Typ cesty: P 4,0/20, rekonstrukce v trase stávající cesty (počáteční úsek novostavba dle 

projektu ŘSD ČR) 

Umístění cesty: lokalita „Louky“ 

Popis trasy cesty: cesta v jihozápadní části území, napojuje se na cestu VC4 a vede JZ 

směrem ke katastrální hranici, dále pokračuje na k. ú. Věžky u Přerova až na křižovatku 

polních cest z k. ú. Bochoř a Horní Moštěnice. Počáteční úsek 0,000-0,310 je dle projektu 

ŘSD ČR – Dálnice D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov. Do trasy jsou vloženy kruhové 

oblouky o poloměrech od 20 do 1000 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby 

nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměry výškových oblouků jsou 

1000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,17 % do 1,17 %. K vyhýbání vozidel bude využita 

křižovatka s doplňkovou cestou DC15. 

Délka cesty: 664 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 8 %. Stabilizace zemní pláně 

bude provedena dle výsledků podrobného GT průzkumu. Na základě výsledků předběžného 

GTP bude nutné zeminy upravit vápnem nebo cementem, popřípadě nahradit minimálně do 

hloubky 0,5 m pod plánovanou vozovkou jiným vhodným typem zeminy. Navrhovaná 

tloušťka vozovky je 41 cm, třída dopravního zatížení IV – střední. 

Katalogový list PN 5-1: 4 cm ACO11 (asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu) 

  7 cm ACP16+ (asfaltový beton - pro podkladní vrstvu) 

 15 cm ŠD (nosná vrstva - štěrkodrť) 

 15 cm ŠD (podsypná vrstva - štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek (umístění 

bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. Navržené 

štěrkové zasakovací jímky o rozměrech 3x1x1 m jsou umístěny pod krajnicí vozovky, jejich 

přesné umístění v trase a počet bude upřesněn v dalším stupni PD na základě aktuálního 

stavu a dle provedeného podrobného GTP. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: interakční prvek IP2 vlevo 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 
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Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC4 zleva 

km 0,000-0,310 trasa navržena dle projektu ŘSD ČR 

km 0,000-0,563 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,290-0,664 liniová výsadba vlevo (IP2) mimo úsek napojení cesty DC14 

km 0,393 křížení s vodovodem 

km 0,399 křížení s vodovodem 

km 0,450 napojení cesty DC15 zprava, křižovatka 

km 0,664 konec cesty na ObPÚ (katastrální hranice)  

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: byla PÚ zadána (samostatná příloha dokumentace PSZ) 
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Cesta:  DC10 

Typ cesty: š. 3,0 m, stávající cesta bez navrhovaných úprav a rekonstrukcí  

Umístění cesty: při západní kat. hranici s k. ú. Bochoř 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC3-R při západní katastrální hranici 

s k. ú. Bochoř (v počátečním úseku je spůlná), vede jižním směrem k cestě DC5. Část polní 

cesty DC10 se nachází v trase plánované přeložky silnice č. II/436. Po její realizaci 

zanikne. Nebude potřebná pro přístup na přilehlé pozemky v k. ú. Lověšice. 

Délka cesty: 334 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: beze změny  

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: beze změny  

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC3-R zleva, stávající sjezd S6 (š. 6,0 m) 

km 0,004 křížení s odvodněním dálnice D1 

km 0,012 křížení s plánovanou přeložkou STL plynovodu (investor ŘSD ČR) 

km 0,333 ochranné pásmo plynovodu VTL  

km 0,334 napojení na cestu DC5 zprava 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: beze změny 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána 
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Cesta:  VC12-R 

Typ cesty: P 4,0/20, rekonstrukce v trase stávající cesty  

Umístění cesty: lokalita „Nivky, Sádky“ 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC7 v jihovýchodní části území, vede 

jižním směrem ke katastrální hranici s k. ú. Horní Moštěnice, kde pokračuje. Do trasy jsou 

vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 80 m do 1000 m. Niveleta vozovky je navržena 

tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměry výškových oblouků 

jsou 10000  m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,04 % do 0,32 %. 

Délka cesty: 895 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 8 %. Stabilizace zemní pláně 

bude provedena dle výsledků podrobného GT průzkumu. Na základě výsledků předběžného 

GTP bude nutné zeminy upravit vápnem nebo cementem, popřípadě nahradit minimálně do 

hloubky 0,5 m pod plánovanou vozovkou jiným vhodným typem zeminy. Navrhovaná 

tloušťka vozovky je 41 cm, třída dopravního zatížení IV – střední. 

Katalogový list PN 5-1: 4 cm ACO11 (asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu) 

  7 cm ACP16+ (asfaltový beton - pro podkladní vrstvu) 

 15 cm ŠD (nosná vrstva - štěrkodrť) 

 15 cm ŠD (podsypná vrstva - štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek (umístění 

bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. Navržené 

štěrkové zasakovací jímky o rozměrech 3x1x1 m jsou umístěny pod krajnicí vozovky, jejich 

přesné umístění v trase a počet bude upřesněn v dalším stupni PD na základě aktuálního 

stavu a dle provedeného podrobného GTP. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC7 v přímém směru 

km 0,000-0,895 souběh s elektro VN nadz. vlevo nebo vpravo 

km 0,180 křížení s elektro VN nadz. 
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km 0,240-0,895 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,250 křížení s elektro VN nadz. 

km 0,320-0,340 navržená výhybna V2 vpravo 

km 0,363 křížení s plynovodem VTL + ochr. pásmo (umístění silničních panelů; sonda 

ohledně hloubky uložení VTL nebyla v této fázi od PDS a tech. infrastruktury požadována, 

před realizací cesty se musí požádat o vytyčení daného úseku) 

km 0,531 křížení s vodovodem 

km 0,534 křížení s HOZ Horní Moštěnice, rekonstrukce propustku P1 (DN 1000) 

km 0,544 křížení s vodovodem 

km 0,720 napojení cesty VC13 zprava 

km 0,894 konec cesty na ObPÚ (katastrální hranice) 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: byla PÚ zadána (samostatná příloha dokumentace PSZ) 
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Cesta:  VC13 

Typ cesty: P 4,2/0, novostavba  

Umístění cesty: lokalita „Sádky“ 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC12-R, vede západním směrem přes 

tok Svodnice, kde se napojuje na cestu VC8-R. Zpřístupňuje přilehlé pozemky 

v jihovýchodní části řešeného území. Do trasy je vložen jeden kruhový oblouk o poloměru 

30 m.  Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani 

násypům. Poloměry výškových oblouků jsou od 1000 m do 10000 m. Podélný sklon je 

v rozmezí od 0,05 % do 2,00 %. K vyhýbání vozidel bude využita křižovatka s doplňkovou 

cestou DC17.  

Délka cesty: 522 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 8 %. Stabilizace zemní pláně 

bude provedena dle výsledků podrobného GT průzkumu. Na základě výsledků předběžného 

GTP bude nutné zeminy upravit vápnem nebo cementem, popřípadě nahradit minimálně do 

hloubky 0,5 m pod plánovanou vozovkou jiným vhodným typem zeminy. Navrhovaná 

tloušťka vozovky je 41 cm, třída dopravního zatížení IV – střední. 

Katalogový list PN 5-1: 4 cm ACO11 (asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu) 

  7 cm ACP16+ (asfaltový beton - pro podkladní vrstvu) 

 15 cm ŠD (nosná vrstva - štěrkodrť) 

 15 cm ŠD (podsypná vrstva - štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek (umístění 

bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. Navržené 

štěrkové zasakovací jímky o rozměrech 3x1x1 m jsou umístěny pod krajnicí vozovky, jejich 

přesné umístění v trase a počet bude upřesněn v dalším stupni PD na základě aktuálního 

stavu a dle provedeného podrobného GTP. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC12-R zprava 
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km 0,000-0,522 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,403 napojení cesty DC17 zleva 

km 0,503 křížení s tokem Svodnice, navržený mostek M3 (2,5 x 2,0 m) 

km 0,522 napojení na cestu VC8-R zleva 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: byla PÚ zadána (samostatná příloha dokumentace PSZ) 
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Cesta:  DC14 

Typ cesty: š. 3,0 m, novostavba  

Umístění cesty: lokalita „Okopané“ 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC8-R v jižní části území, vede 

západním směrem, zpřístupňuje přilehlé pozemky.  

Délka cesty: 218 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Katalogový list PN 6-7: 5 cm ZV (zatravňovací vrstva) 

  25 cm ŠD (štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

V případě realizace cesty bude odvodnění pláně vyřešeno dle ČSN 73 6109.  Srážková voda 

volně odtéká po terénu. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC8-R zprava 

km 0,000-0,218 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,207 křížení s elektro VVN nadz. 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána  
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Cesta:  DC15 

Typ cesty: š. 3,0 m, novostavba  

Umístění cesty: lokalita „Louky“ 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC9-R v jihozápadní části území, vede 

severozápadním směrem téměř až ke katastrální hranici, zpřístupňuje přilehlé pozemky. Po 

realizaci modernizace trati bude navazovat na polní cestu, které povede podél celé záborové 

linie dané stavby. 

Délka cesty: 335 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Katalogový list PN 6-7: 5 cm ZV (zatravňovací vrstva) 

  25 cm ŠD (štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

V případě realizace cesty bude odvodnění pláně vyřešeno dle ČSN 73 6109.  Srážková voda 

volně odtéká po terénu. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: interakční prvek IP1 vpravo 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC9-R zprava 

km 0,000-0,319 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,005-0,330 liniová výsadba vpravo (IP1) 

km 0,082 křížení s vodovodem 

km 0,091 křížení s vodovodem 

km 0,0335 konec cesty u záborové linie SŽDC (modernizace trati Brno – Přerov) 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána  
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Cesta:  DC16 

Typ cesty: š. 3,0 m, novostavba  

Umístění cesty: jihozápadní území 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu DC15 v jihozápadní části území, vede 

jihozápadním směrem ke katastrální hranici, kde navazuje na cestu v k. ú. Věžky u Přerova, 

zpřístupňuje přilehlé pozemky.  

Délka cesty: 220 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Katalogový list PN 6-7: 5 cm ZV (zatravňovací vrstva) 

  25 cm ŠD (štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

V případě realizace cesty bude odvodnění pláně vyřešeno dle ČSN 73 6109.  Srážková voda 

volně odtéká po terénu. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu DC15 zleva 

km 0,000-0,109 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,029 křížení s vodovodem 

km 0,034 křížení s vodovodem 

km 0,220 konec cesty na ObPÚ (katastrální hranice) 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána  
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Cesta:  DC17 

Typ cesty: š. 3,0 m, novostavba  

Umístění cesty: jihovýchodní území 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC13 v jihovýchodní části území, vede 

jižním směrem, zpřístupňuje přilehlé pozemky.  

Délka cesty: 134 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Katalogový list PN 6-7: 5 cm ZV (zatravňovací vrstva) 

  25 cm ŠD (štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

V případě realizace cesty bude odvodnění pláně vyřešeno dle ČSN 73 6109.  Srážková voda 

volně odtéká po terénu. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: vede středem LBC 45 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC13 zleva 

km 0,000-0,134 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána  
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Cesta:  DC18 

Typ cesty: š. 3,0 m, novostavba  

Umístění cesty: lokalita „Noviny“ 

Popis trasy cesty: cesta začíná napojením na cestu VC8-R v jižní části území, vede 

západním směrem, zpřístupňuje přilehlé pozemky.  

Délka cesty: 297 m 

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu:   

Katalogový list PN 6-7: 5 cm ZV (zatravňovací vrstva) 

  25 cm ŠD (štěrkodrť) 

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky:   

V případě realizace cesty bude odvodnění pláně vyřešeno dle ČSN 73 6109.  Srážková voda 

volně odtéká po terénu. 

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást 

dopravní stavby: beze změny 

Další funkce cesty: není 

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není křížení ani 

připojení 

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: 

km 0,000 napojení na cestu VC8-R zprava 

km 0,000-0,297 možný střet se stávajícím odvodňovacím zařízením 

km 0,176 křížení s elektro VVN nadz. 

km 0,212 křížení s elektro VVN nadz. 

km 0,251 křížení s elektro VVN nadz. 

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: žádné přeložky sítí 

se nepředpokládají 

Dokumentace technického řešení: nebyla PÚ zadána 
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 Objekty na cestní síti 

Označení Profil Umístění Stav 
P1 1000  VC12-R rekonstrukce 
V1 dle ČSN 736109 VC8-R nová 
V2 dle ČSN 736109 VC12-R nová 
S2 š. 7 m DC1, napojení na cestu VC3-R stávající 
S3 š. 11 m VC2-R, napojení na místní komunikaci rekonstrukce 
S4 - označení z RSS, VC2-R průběžná k ZP1 - 
S5 - označení z RSS, VC2-R průběžná k ZP1 - 
S6 š. 6 m DC10, napojení na cestu VC3-R stávající 
M1 2,5 x 1,2 m  VC7, mostek přes tok Svodnice stávající 
M2 2,5 x 2,0 m VC8-R, křížení s tokem Svodnice nový 
M3 2,5 x 2,0 m VC13, křížení s tokem Svodnice nový 

  
P – propustek, Z – příčný žlab, V – výhybna, S – sjezd, M – mostek 

 

Objekty mimo cestní síť  

S1 (š. 9,6 m; stávající HS mimo ObPÚ na silnici III/0557) 

ZP1 (železniční přejezd; konec cesty VC2-R, napojení cesty VC4) 

P2 (DN 800; stávající propustek HMZ Horní Moštěnice) 

 

Sjezdy na pozemky 

Orientační zakreslení sjezdů na pozemky je možno provést až po návrhu nového uspořádání 

pozemků v rámci aktualizace návrhu PSZ (umístění - v navržené parcele dané přístupové 

cesty).  
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Srážkoměrná stanice Přerov 
Maximální jednodenní srážkové úhrny H24,N 

 

N 2 5 10 20 50 100 

Srážkový úhrn H24,N 
(mm) 

38,3  58,3 66,4 76,4 84,2 
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Most M1 
 Plocha povodí  140+42 (kritický bod) = 142 ha 
 Délka odtokové linie  1 000 m 
 Sklon  0,2 % 
 CN  82 
 

Vypočtené N - leté charakteristiky  

N 10 20 50 100 

Kulminační průtok 
QN (m3/s) 

  5,6  

Objem odtoku z návrhové srážky 
W (m3) 

  32700  

Objem odtoku z návrhového úhrnu 
Wú (m

3) 
  65250  

Most M1 – stávající 2,5 x 1,2 m 
 Návrhový průtok Q50 = 5,6 m3/s. 
 

VÝSLEDNÉ HODNOTY 
HLOUBKA VODY PŘED PROPUSTKEM 1,403 m 
RYCHLOST NA VÝTOKU 2,55 m/s 
STAV volný vtok, neovlivněno dolní vodou 

TLAKOVÝ REŽIM NENÍ 

 Most M1 vyhovuje na Q50 = 5,6 m3/s. 
 
 
 
 
 

 
Propustek P1 

 Plocha povodí  67 ha 
 Délka odtokové linie  600 m 
 Sklon  6,1 % 
 CN  80 
 

Vypočtené N - leté charakteristiky 

N 10 20 50 100 

Kulminační průtok 
QN (m3/s) 

2,6 3,8 4,8 6,1 

Objem odtoku z návrhové srážky 
W (m3) 

4400 4550 5260 6120 

Objem odtoku z návrhového úhrnu 
Wú (m

3) 
14900 17800 21800 25400 
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Propustek P1 – DN 1000 mm  

Hloubka před propustkem 1,37 m 
Průměr potrubí 1,00 m 
Návrhový průtok    2,6 m3/s 
Hladina pod propustkem 0,78 m 
Stav ZAHLCENÝ VTOK 

NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU 

 
 Stávající propustek DN 800 mm navrhujeme zvětšit na DN 1 000 mm. Po zvětšení 
převede průtok Q10 = 2,6 m3/s. 
 
 

 
Mosty M2 a M3 – nový návrh  2,5 x 2,0 m 

 Návrhový průtok Q50 = 10,1 m3/s. 
 

VÝSLEDNÉ HODNOTY 
HLOUBKA VODY PŘED PROPUSTKEM 2,1 m 
RYCHLOST NA VÝTOKU 3,1 m/s 
STAV volný vtok, neovlivněno dolní vodou 

TLAKOVÝ REŽIM NENÍ 

 Mosty vyhovují na Q50 = 10,1 m3/s. 
 

 

Podrobnější popis hlavních technických parametrů (rozměr, kapacita, N-letost 

návrhových průtoků) u nově navrhovaných objektů, u stávajících navrhovaných 

k rekonstrukci a stávajících ovlivněných návrhem je v dokumentaci technického řešení 

(DTR_PCE). 

Stávající silniční propustky a žlaby, které jsou součástí tělesa silnice, nebyly 

přepočítávány, protože nebyly návrhem PSZ dotčeny. 

 

 Zařízení dotčená návrhem cestní sítě 

 Hlavní střety cest se stávajícími zařízeními jsou připojení cest na silnice, křížení 

s podzemními vedeními, křížení melioračních a vodohospodářských zařízení.  

 Veškeré křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi je nutno znovu ověřit při 

zpracování dokumentace pro provedení stavby a požadavky správců zařízení 

zapracovat do PD. Technická řešení křížení s infrastrukturou v PD musí odpovídat 

technickým předpisům a normám platným v době výstavby konkrétního společného 



        VII. Plán společných zařízení  KoPÚ v k. ú. Lověšice u Přerova 

 49

zařízení. Náklady spojené s konkrétním stavebním řešením křížení budou součástí 

nákladů spojených se stavbou společného zařízení. 

 V případě dotčení odvodňovacích zařízení budou veškerá tato zařízení v době 

zpracování dokumentace pro stavební povolení znovu funkčně posouzena tak, aby 

funkce stávajícího odvodnění byla zachována. Pro zhotovení projektové dokumentace 

pro provedení stavby jsou nutné technické informace o aktuálním stavu 

odvodňovacích zařízení v čase zpracování PD, která musí technicky vyřešit střety 

s odvodňovacím zařízením. Je potřeba průzkumem identifikovat přesnou polohu 

zařízení a jeho funkci (hlavník, podrobné odvodnění). Na základě průzkumu bude 

navržen konkrétní postup řešení střetu. 

 

Střety podzemních vedení, vodohospodářských zařízení jsou zakresleny v mapě - 

příloha VII.6.5 / G5-Mapa PSZ s výškopisným obsahem, uvedeny v popisu jednotlivých 

cest a v přehledu cestní sítě. 
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Přehled cestní sítě 

ozn. 

kategorie  
dle  

ČSN 73 6109 

délka 
plocha 
záboru povrch 

propustky 
(stáv./nový) 

odvodnění 
zem. pláně výhybny 

hosp. sjezdy 
(stávající/nový) 

  

dotčená zařízení 
(křížení) 

doplňující 
informace 

celkem 
cena   

m m² 
ACO MZK 

nezpevněná 
/ 

beze změny 
ks 

a  
vozovky 

ks ks 

  

(Kč) 
bm bm bm   výsadba   

DC1 doplňková 3,0 m 596 2680   0 / 596 0/0 stávající 0 2/0 stávající 

1x elektro  
1x anod. uz. SKAO 
1x sdělovací vedení 

střet s meliorací 

beze změny 
sjezd S1 je mimo 
ObPÚ 0 

VC2-R vedlejší 4,0/20 879 4610 879   0/0 drenáž 0 0/1 ne 

5x elektro  
1x plynovod VTL 

1x sdělovací vedení 
1x vodovod 

střet s meliorací 
rekonstrukce 
sjezd S3 

8 790 000 
300 000 

VC3-R vedlejší 4,0/20 246 2040 246   0/0 drenáž 0 0/0 ne 

2x elektro  
2x sdělovací vedení 

střet s meliorací 
1x vodovod 
2x plynovod rekonstrukce 2 460 000 

VC4 vedlejší 3,5/20 744 4660   0 / 744 0/0 stávající 0 0/0 stávající 
1x plynovod 

střet s meliorací beze změny 0 

DC5 doplňková 3,0 m 243 2150   0 / 243 0/0 stávající 0 0/0 stávající ne beze změny 0 

DC6 doplňková 3,0 m 173 2290   0 / 173 0/0 stávající 0 0/0 stávající 3x elektro beze změny 0  

VC7 vedlejší 4,0/20 435 3010   0 / 435 1(M1)/0 stávající 0 0/0 stávající 
5x elektro 

1x sdělovací vedení beze změny 0  

VC8-R vedlejší 4,0/20 842 4770 842   0/1(M2) drenáž 1 0/0 ne 

1x elektro 
střet s meliorací 

1x plynovod 
2x vodovod 

rekonstrukce, 
97 m novostavba 
mostek M2 

8 420 000 
1 500 000 

VC9-R vedlejší 4,0/20 664 *5380 664   0/0 drenáž 0 0/0 IP2 
2x vodovod 

střet s meliorací 
310 m novostavba, 
rekonstrukce 6 640 000 

DC10 doplňková 3,0 m 334 1510   0 / 334 0/0 stávající 0 1/0 stávající 1x ochr. pásmo VTL beze změny 0 

VC12-R vedlejší 4,0/20 895 6360 895   0/1(P1) drenáž 1 0/0 ne 

3x elektro 
střet s meliorací 

1x plynovod 
2x vodovod 

rekonstrukce 
propustek P1 

8 950 000 
250 000 
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VC13 vedlejší 4,0/20 522 2690 522   0/1(M3) drenáž 0 0/0 ne střet s meliorací 
novostavba 
mostek M3 

5 220 000 
1 500 000 

DC14 doplňková 3,0 m 218 680   218 / 0 0/0 ČSN 73 6109 0 0/0 ne 
střet s meliorací 

1x elektro novostavba 981 000 

DC15 doplňková 3,0 m 335 * 2040   335 / 0 0/0 ČSN 73 6109 0 0/0 IP1 
střet s meliorací 

2x vodovod novostavba 1 507 500 

DC16 doplňková 3,0 m 220 1130   220 / 0 0/0 ČSN 73 6109 0 0/0 ne 
střet s meliorací 

2x vodovod novostavba 990 000 

DC17 doplňková 3,0 m 134 430   134 / 0 0/0 ČSN 73 6109 0 0/0 ne střet s meliorací novostavba 603 000 

DC18 doplňková 3,0 m 297 960   297 / 0 0/0 ČSN 73 6109 0 0/0 ne 
střet s meliorací 

3x elektro novostavba 1 336 500 

Celkem  7777 47390 4048 0 1204 / 2525 1/3  

 
 

2 3/1    49 448 000 

 

* Zábor interakčních prvků by měl být realizován v rámci pozemku cesty, jejíž je IP součástí. Plochy záboru IP1a IP2 jsou započteny v této kapitole.
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Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků 

 V tabulce „Přehled cestní sítě“ jsou společně se shrnutím základních informací 

uvedeny náklady na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků. Jsou vyčísleny pouze pro 

realizaci investic stavebního charakteru. Náklady na běžné opravy a údržbu nebyly 

vyčísleny, protože se nejedná o prvky PSZ. Ceny byly stanoveny odborným odhadem a 

tento odhad byl uskutečněn v roce 2021. 

 

Předpokládané náklady na přeložky sítí – pokud bude přeložka sítí nutná, skutečné 

náklady budou vyčísleny až v PD pro realizaci dané polní cesty. V současné době se 

nedají objektivně určit, odvíjí se od více faktorů. Náklady spojené s konkrétním stavebním 

řešením křížení nebo přeložky dotčeného zařízení budou součástí nákladů spojených se 

stavbou společného zařízení. 

 

Náklady na zpřístupnění pozemků celkem 49 448 000,-Kč (bez DPH). 
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c)   Protierozní opatření pro ochranu  ZPF 

 Podkladem návrhu protierozní ochrany byl podrobný terénní průzkum (viz 

dokumentace IV. Rozbor současného stavu, kapitola 4) b) Ochrana půdy), kde byly 

zjišťovány projevy eroze přímo v terénu, byly ověřovány a upřesňovány hydrologické 

poměry, organizace a využití půdního fondu, způsob obhospodařování pozemků aj. 

Návrh protierozních opatření vychází z hydrologického posouzení celého povodí, z 

posouzení projevů vodní eroze, smyvu půdy a jejího poškozování. 

 
 
Popis použité metody posouzení erozního ohrožení a souhrn vyhodnocení současného 
stavu 

 
      Metoda řešení - vodní eroze na zemědělských pozemcích 

Pro posouzení míry erozního ohrožení současného stavu a k posouzení 

navrhovaných opatření byla využita metoda Wischmeier-Smith (USLE), která počítá 

smyv v závislosti na šesti faktorech. Výsledná hodnota dlouhodobé průměrné roční ztráty 

půdy G v tunách z hektaru za rok je počítána podle vztahu:  

PCSLKRG .....              [1] 

kde jednotlivé faktory označují: 

faktor R – erozní účinek deště, 

faktor K – faktor erodovatelnosti půdy, 

faktor L – délka svahu, 

m

dlL 









13,22            [2] 

kde ld označuje délku svahu v metrech a m je exponent sklonu svahu vyjadřující 

náchylnost svahu k tvorbě rýžkové eroze. 

faktor S – sklon svahu 

613,6

043,030,043,0 2ss
S




         [3] 

kde s je sklon svahu v %. 

faktor C – faktor ochranného vlivu vegetace, 

faktor P – faktor účinnosti protierozních opatření. 
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Hodnoty faktorů dosazované do jednotlivých vzorců byly odečteny z tabulek uvedených 

v metodice ČZÚ Praha. 2012 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo byly odečteny 

z mapy ZM10 v měřítku 1 : 10 000 nebo z digitálního modelu terénu. 

 

A) Aplikace metody Wischmeier-Smith v prostředí GIS 

V rámci návrhu posouzení současného stavu míry erozního ohrožení (MEO) 

zemědělských pozemků byla použita aplikace výpočtu G v prostředí GIS. Postup výpočtu 

G využívající prostředí GIS představuje postupné vytváření rastrových vrstev 

odpovídajících jednotlivým faktorům rovnice [1] a jejich následný součin. 

Pro přehlednost je uveden pouze stručný popis metody s uvedením hlavních zásad 

výpočtu. K výpočtu G byl využíván rastrový kalkulátor nadstavby Spatial Analyst 

geografického informačního systému firmy ESRI (ArcMap). Výsledným výstupem je 

rastrová mapa udávající dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy G.  

 

B) Postup výpočtu 

Postup výpočtu je možné přehledně popsat následujícím způsobem: 

 tvorba digitálního modelu terénu (DMT), 

 vymezení oblastí pro posouzení MEO – erozně hodnocených ploch (EHP), 

 vymezení oblasti DMT pro výpočet průměrné ztráty půdy, 

 výpočet faktorů L a S, resp. součinu L.S, 

 vytvoření vrstvy faktoru K, 

 vytvoření vrstvy C a P faktoru, 

 výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G. 

 

C) Tvorba digitálního modelu terénu (DMT) 

DMT je vytvořen z digitálního vektorového podkladu systému ZABAGED (základní báze 

geodetických dat). Jedná se o 3D vrstevnice, které je možné zpracovat na rastrový 

hydrologicky korektní DMT (pomocí vhodného software, například ArcMap firmy ESRI, 

nadstavba Spatial Analyst). Pro další výpočty je nutné pracovat s DMT ve formě rastru – 

námi zvolená velikost pixelu (X, Y): 5, 5.  
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obrázek: Digitální model terénu – Lověšice u Přerova 

 

D) Určení oblastí pro výpočet MEO 

Erozně uzavřený celek (EUC) je definován jako souvislé území s lokálně uzavřeným 

erozním procesem, tj. denudací, transportem a akumulací půdy (Holý, 1994) v normálních 

klimatických podmínkách. Jedná se o území zemědělské půdy ohraničené rozvodnicí, na 

které vzniká povrchový odtok a hranicí, kde je povrchový odtok přerušen. Zde dochází 

k akumulaci půdních částic. Pro výpočet MEO v prostředí GIS není nutné pracovat 

s EUC. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvodnice jsou z DMT rozlišeny automaticky, 

postačí vymezit pouze hranice, kde je povrchový odtok přerušen. Tyto oblasti jsou dále 
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označované jako EHP (erozně hodnocená plocha). Jejich vymezení bylo provedeno nad 

mapovým podkladem ZM10 se znalostí aktuálního stavu území. K vymezení navržených 

EHP byl využit především systém LPIS, který odráží aktuální stav užívání území bez 

ohledu na evidovaný stav a především pro polohové upřesnění byla využita aktuální 

ortofotomapa či zaměření skutečného stavu.  

 

 

obrázek: EHP – Lověšice u Přerova 

 

E) Vymezení oblastí DMT pro stanovení dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy 

Vymezení je nutné pro výpočet faktorů L a S rovnice (1) USLE. Je nutné vybrat pouze ty 

části digitálního modelu terénu, kde jsou plochy EHP. Tím je zajištěno, že dojde 

k přerušení dráhy povrchového odtoku na hranicích EHP. K vymezení používáme rastrový 

kalkulátor. 

 



        VII. Plán společných zařízení  KoPÚ v k. ú. Lověšice u Přerova 

 57 

F)  Výpočet faktorů L a S, resp. součinu L.S 

Výpočet byl proveden podle následujícího vztahu (Mitasova,1996): 

     
,

sin
1

00

nm

b

rb

a

rA
mSL 

















       [4] 

kde A je plocha svahu nad řešeným profilem na jednotku šířky svahu (měřeno ve směru 

proudění) [m2m-1], b je sklon svahu [stupně], m a n jsou parametry ( m=0,6 a n=1,3), a0 je 

délka určená metodou USLE (a0 = 22,1), b0 je sklon určený metodou USLE (b0 =0,09= 

9%=5,16º). 

V prostředí ARC View jsou pro vyhodnocení vztahu (4) postupně generovány vrstvy Slope 

a FlowAccumulation. FlowAccumulation vymezuje postupně se zapojující části povrchu 

do povrchového odtoku. Respektuje DMT, sklon, expozici a délku svahu. Postupně se tak 

vytvoří vrstva, kde je na každém pixelu známa hodnota plochy, resp. délky od rozvodnice. 

Tyto vrstvy jsou pak využity pro stanovení L.S  faktoru pomocí rastrového kalkulátoru 

podle vztahu:   

  [5] 
 

kde flowacc je vrstva FlowAcculumulation, slope je vrstva sklonu svahu, resolution je 

rozlišení rastrové vrstvy v metrech. Výsledkem výpočtu je rastrová vrstva LS faktor, 

představující součin L.S,  nutná k výpočtu podle vztahu (1). 

  

 

    3.1,09.0/sinexp6.0,1.22/exp6.1 sloperesolutionflowaccLSfactor 
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obrázek: Hodnoty LS faktoru – Lověšice u Přerova 

 

 

G) Vytvoření vrstvy K faktoru 

Podkladem pro stanovení K -faktoru rovnice (1) byl kód BPEJ. Jednotlivým plochám 

vymezeným kódem BPEJ (hlavním půdním jednotkám) byla v prostředí GIS přiřazena 

hodnota faktoru K.  



        VII. Plán společných zařízení  KoPÚ v k. ú. Lověšice u Přerova 

 59 

 

obrázek: Hodnoty K faktoru – Lověšice u Přerova 

 

H) Vytvoření vrstvy C faktoru 

Pro posouzení MEO současného stavu byl zvolen C faktor odpovídající klimatickému 

regionu. 

Pro ornou půdu je ve výpočtu uvažováno s průměrným faktorem C = 0,254, pro 

evidovanou kulturu TTP C = 0,005. Hodnota C faktoru byla stanovena jako průměrná 

roční hodnota faktoru C dle jednotlivých klimatických regionů ("Regionalizace způsobů 

zemědělského využití pozemků vyjádřená faktorem C", KADLEC a TOMAN, Soil and 

Water, 2003, č. 2, str. 139-150. ISSN 1213-8673). Takovýto postup řešení lépe zohledňuje 

možné zemědělské využití území v dané oblasti než zastoupení plodin udané jedním z 

většinových nájemců. Vymezení ploch orné půdy a TTP bylo provedeno podle závazného 

postupu uvedeného v příloze_2018_22_67 SPU_255305_2018, která v případě rozporu 

mezi současným způsobem využívání a stavem vedeným v katastru nemovitostí 
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upřednostňuje stav KN. Vymezení ploch orné půdy tak odpovídá stavu vedenému v KN. 

 

 

obrázek: Hodnoty C faktoru – Lověšice u Přerova 

 

I) Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G 

Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy byl proveden rastrovým kalkulátorem 

jako součin vrstev faktorů R, K, L.S, C a P.  

Faktor R je stanoven dle nařízení SPÚ z 10. 11. 2014: „Do doby vypracování nové 

komplexní metodiky bude používána v rámci všech činností Státního pozemkového úřadu 

hodnota R-faktoru = 40 MJ.ha-l.cm.h-1.“ 

Pro posuzování současného stavu území z pohledu vodní eroze je vhodné uvažovat faktor 

P=1.  

Výhodou použitého postupu je poměrně přesné vymezení drah soustředěného odtoku 

na jednotlivých EHP. Další výhodou je vyznačení ploch s vysokou hodnotou 
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potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. 

Nízké nebo vyhovující průměrné hodnoty za celý EHP přímo neukazují na výrazné 

ohrožení pozemků. Touto metodou vyniknou konkrétní výrazně ohrožená místa. 

 

VÝPOČET MÍRY EROZNÍHO OHROŽENÍ NA JEDNOTLIVÝCH 

POSUZOVANÝCH LOKALITÁCH - SOUČASTNÝ STAV 

 

Zájmové území bylo rozděleno na 6 erozně hodnocených ploch (EHP), na kterých byl 

proveden výpočet MEO výše popsanou metodou. Výměra EHP je přehledně uvedena 

v následující tabulce. 

 

   tabulka: Přehled EHP 
 

EHP Plocha (ha) 
1 28,04 
2 5,14 
3 1,41 
4 10,79 
5 28,91 
6 64,68 

 

Přípustný smyv – dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy G 

Podle nařízení SPÚ z 10. 11. 2014 bude do doby vypracování nové komplexní 

metodiky používána v rámci všech činností Státního pozemkového úřadu hodnota R-

faktoru = 40 MJ.ha-l.cm.h-l s maximální přípustnou ztrátou půdy 8 t.ha-1.rok-1. Použití této 

vyšší hodnoty přípustné ztráty půdy by mělo být podmíněno konkrétním zdůvodněním, 

proč nemůže být na daném pozemku dodržena přípustná ztráta půdy 4 t.ha-1.rok-1.  

   

Výsledky posouzení MEO – současný stav 

Výsledky výpočtu jsou přehledně uvedeny souhrnné tabulce za jednotlivé EHP a dále 

pak podrobněji pro každý EHP. V souhrnné tabulce je v prvním sloupci uvedeno číslo 

EHP, ve druhém sloupci plocha EHP v hektarech a ve třetím sloupci hodnota váženého 

průměru dlouhodobé průměrné ztráty půdy G. V podrobné tabulce je v prvním sloupci 

číslo EHP, ve druhém sloupci je uvedena plocha EHP v ha, ve třetím až osmém sloupci je 

uveden procentuální podíl zastoupení jednotlivých kategorií klasifikovaných hodnot 
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dlouhodobé ztráty půdy, v devátém sloupci je uvedena průměrná hodnota dlouhodobé 

ztráty půdy (G v tunách na hektar za rok). 

 

tabulka: Průměrná hodnota ztráty půdy G  
 

EHP Plocha (ha) 
průměrná hodnota 

G (t.ha-1.r-1)   * 
1 28,04 2,00 
2 5,14 2,00 
3 1,41 2,00 
4 10,79 2,00 
5 28,91 2,00 
6 64,68 2,00 

 
* hodnota je nižší než 2 (t.ha-1.r-1) - kategorie neohrožená 
 
 

Dále jsou výsledky přehledně prezentovány ve formě kartogramu "Posouzení míry 

erozního ohrožení – současný stav". Na tomto kartogramu můžeme vidět plošné 

zastoupení jednotlivých kategorií smyvu a současně i naznačení možných potenciálních 

drah soustředěného odtoku, ve kterých je možné předpokládat vznik erozních rýh. 

Podrobné výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce. 
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obrázek:  

Hodnoty smyvu – Posouzení míry erozního ohrožení v t.ha-1.rok-1 – současný stav 

 
 

Výsledky posouzení MEO 

Výsledky výpočtu jsou podrobně uvedeny pro každou EHP s procentickým 

zastoupením. V tabulce je v prvním sloupci číslo EHP, ve druhém sloupci je uvedena 

plocha EHP v ha, ve třetím až osmém sloupci je uveden procentuální podíl zastoupení 

jednotlivých kategorií klasifikovaných hodnot dlouhodobé ztráty půdy, v devátém sloupci 

je uvedena průměrná hodnota dlouhodobé ztráty půdy (G v tunách na hektar za rok). 

V desátém sloupci je maximální přípustná ztráta půdy na hektar pro daný EHP, která je 

odvozena od metodiky ČZU 2012 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ a uvedené 

hodnoty vycházejí z nařízení SPÚ. 
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Celkové zhodnocení MEO  -  současný stav 

 Výpočet míry erozního ohrožení neprokázal žádné překročení dlouhodobé přípustné 

ztráty půdy. Jedná se o rovinaté území s hlubokými půdami. Mělké půdy se v řešeném 

území nevyskytují. Při terénním průzkumu jsme žádné projevy vodní eroze nenalezli.  

Omezení zemědělské výroby z pohledu intenzity eroze na plochách řešeného území 

není nutné navrhovat. 

 

 Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF 

Z hlediska nákladnosti opatření doporučují metodiky řešit návrh opatření na ochranu 

pozemků proti erozi v tomto pořadí: 

a) Organizační opatření 

b) Agrotechnická opatření 

 c) Technická opatření. 

 

a) Organizační opatření 

 Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků – deliminace 

kultur - (zatravnění, zalesnění) a protierozní rozmísťování plodin (protierozní osevní 

postup – OP, pásové střídání plodin – PSP).  

 Podstata spočívá ve faktu, že různé druhy plodin mají v průběhu svého vegetačního 

období různý faktor vegetačního ochranného vlivu C. Rozhodující je hustý porost v 

období výskytu přívalových dešťů od poloviny dubna do září a v době tání sněhu. 

 Například řepka je protierozně nejméně odolná při základním a předseťovém 

zpracování půdy, během srpna a po zasetí řepky v září. Obdobně k značné erozi dochází v 

plocha průměrná hodnota přípustná hodnota
EHP ha 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 nad 20 G (t.ha-1.r-1)* G (t.ha-1.r-1)

1 28,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,0
2 5,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,0
3 1,41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,0
4 10,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,0
5 28,91 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,0
6 64,68 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,0

* Hodnotu nelze přesněji vypočítat pokud je nižší než 2.00. 

procentický podíl klasifikovaných hodnot G (t.ha-1.r-1)
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této době u letních strništních meziplodin, pokud nejsou pěstovány bezorebným 

způsobem. 

 U okopanin, jako je cukrovka a brambory dochází k častým výrazným škodám, 

působením vodní erozí a soustředěným odtokem v důsledku malého počtu rostlin na ploše, 

dále též potřebou opakované kultivace i pozdního nárůstu vegetační hmoty. Pro velmi 

nízkou protierozní funkci, vysokou potřebu hnojení a intenzivní chemickou ochranu, 

představuje pěstování těchto plodin na pozemcích náchylných k vodní erozi nebezpečí 

znečištění vodních zdrojů. Okopaniny snižují erozi zhruba na polovinu oproti pozemku 

bez jakéhokoliv vegetačního krytu. Jejich pěstování je třeba soustředit na ornou půdu se 

sklonem do 5 %. 

 Kukuřice má při technologii výsevu do zpracované půdy nejnižší protierozní účinek 

ze všech polních plodin a doporučuje se zařazovat jen na základní ornou půdu se sklonem 

do 5 %.  

 

b) Opatření agrotechnická 

 Vrstevnicové obdělávání půdy – účinné opatření, snižuje faktor účinnosti 

protierozních opatření P pod hodnotu 1. Je vhodné do max. sklonu terénu 12%. Při větších 

sklonech se účinnost snižuje a je vhodné toto opatření doplnit např. pásovým střídáním 

plodin.  

 Výsev do ochranné plodiny nebo strniště: ochranný účinek plodin, jejichž 

agrotechnická lhůta setí je v období přívalových dešťů a plodin širokořádkových, lze 

významně zvýšit jejich výsevem do ochranné plodiny nebo do strniště předchozí plodiny. 

Výsev je nutno provádět speciálními secími stroji. Růstu plevelů je v těchto případech 

nutno zabránit aplikací totálního herbicidu bez reziduálního účinku. Výsev do ochranné 

plodiny nebo strniště je vhodný použít při výsevu ozimého žita a ovsa, kukuřice a letních 

meziplodin. Výsevem do ochranné plodiny nebo strniště se sníží intenzita eroze na 1/2 až 

1/10. Metoda se doporučuje v PHO, při ochraně intravilánu a v jiných chráněných 

územích, kde je požadován minimální erozní smyv. 

 

c) Opatření technická 

 Jsou z důvodu ekonomické náročnosti prováděna až poté, co se výše uvedená opatření 

ukázala jako nedostatečná. Vhodná je kombinace s jinými protierozními opatřeními a 
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zejména propojení funkčnosti technických protierozních opatření například s řešením 

návrhu cestní sítě a návrhu ÚSES. Nejčastější technická opatření jsou terénní urovnávky, 

terasy, průlehy, příkopy, vsakovací pásy, protierozní nádrže, asanace strží aj. 

 

 

 Přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich 

účinnosti 

 Výpočet míry erozního ohrožení neprokázal žádné překročení dlouhodobé přípustné 

ztráty půdy. Jedná se o rovinaté území s hlubokými půdami. Mělké půdy se v řešeném 

území nevyskytují. Jedná se o území, které je vodní erozí neohrožené. Z tohoto důvodu 

nebylo hodnocení navržených opatření provedeno. 

 

Organizační opatření:  

- nejsou navrhována 

 

Agrotechnická opatření: 

- nejsou navrhována.  

 

Technická opatření: 

- nejsou navrhována. 

 

 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozi 

 Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována. Zájmová lokalita nespadá do území 

ohrožených větrnou erozí. 

 

  Přehled dalších opatření k ochraně půdy 

 Jiná opatření nejsou navrhována. 
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 Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření 

Vzhledem k tomu, že nejsou navržena žádná protierozní opatření jako samostatná 

zařízení, nebylo posuzováno. 

 

 Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření 

 Vzhledem k tomu, že nejsou navržena technická protierozní opatření jako samostatná 

zařízení, nejsou návrhem dotčena žádná jiná zařízení. 
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d)   Vodohospodářská opatření 

 Zásady návrhu vodohospodářských opatření  

 Na základě podrobného rozboru území z pohledu vodní eroze a vodních poměrů se 

ukázalo, že v řešeném území není potřeba navrhovat vodohospodářská opatření. 

Uvedenou skutečnost potvrdil jak sbor zástupců, tak místní znalci, zástupci obce a také 

výpočty provedené zpracovatelem pozemkových úprav. V řešeném území se nenacházejí 

žádná vodní díla. Ta se nacházejí mimo obvod pozemkových úprav. Jediným vodním 

tokem je tok Svodnice, který vzniká pod suchým poldrem v městské části Újezdec. Vodní 

tok nemá definováno záplavové území. Obec je v záplavovém území vodního toku Bečva, 

který je na sever od řešeného území. Z pohledu vodní eroze lze uvést, že zde nebyly 

evidovány projevy vodní eroze a řešené území není z pohledu vodní eroze náchylné. To 

dokumentuje výsledek posouzení provedený v rámci etapy „Rozbor současného stavu“. 

 

 Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry 

  Nejsou navrhována žádná vodohospodářská opatření. 

 

Opatření k odvádění povrchových vod z území 

 Nejsou navrhována.  

 

Opatření k ochraně před povodněmi 

 Nejsou navrhována. 

 

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod 

 Nejsou navrhována. 

 

Opatření k ochraně vodních zdrojů 

 Nejsou navrhována. 

 

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a 
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odvodnění pozemků 

 Nejsou navrhována. Z průzkumu v terénu nebyly shledány viditelné rozsáhlé závady 

na trubní drenáži. V k. ú. Lověšice u Přerova nejsou známa žádná závlahová zařízení. 

 

Souhrnný tabulkový přehled vodohospodářských opatření PSZ  

 

 

 

 

Posouzení účinnosti navrhovaných opatření na změnu odtokových parametrů 

 Nebylo posouzeno. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou navrhována žádná 

vodohospodářská zařízení. 

 

 Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření 

  Technické zařízení 

Označ. plyn elektrické vedení vodovod 
plošné 

odvodnění sdělovací produktovod 

  VTL STL nadzemní podzemní     vedení   
         

 
Vzhledem ke skutečnosti, že v řešeném území nejsou navrhována žádná 

vodohospodářská opatření, nejsou jimi také dotčena žádná technická zařízení. 

 

Vodní plochy v řešeném území:  

 V řešeném území PÚ se, podle ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, 

nenachází žádná vodní díla. V katastrálním území Lověšice u Přerova, mimo zájmové 

území PÚ, se nachází soustava menších vodních děl. Ta je umístěna v severní části 

katastrálního území, v lokalitě Padělky, v blízkosti skládky materiálu. 

 

 

 

 

 

Objekt délka (m) 
cena 

Kč 
zábor 
(m2) 

Celkem 0 0 0 
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e)  Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, posílení 

ekologické stability krajiny a biodiverzity  

 Všechny součásti plánu společných zařízení, tedy opatření ke zpřístupnění pozemků, 

vodohospodářská opatření i opatření k omezení eroze půdy mohou být ve svém 

spolupůsobení zároveň i opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí. V 

následujícím textu je věnována zvláštní pozornost opatřením k aktivnímu posilování 

ekologické stability krajiny. Návrh plánu společných zařízení vychází ze základního 

předpokladu opírajícího se o zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tímto 

zákonem je stanovena povinnost všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících základ 

územního systému ekologické stability, tento systém chránit a vytvářet ve veřejném 

zájmu. 

 

 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Základem návrhu Územního systému ekologické stability (ÚSES), tak jak je 

zapracován v platném územním plánu obce, je zhodnocení řešení ÚSES v rámci 

uvedených podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti především s 

ohledem na: 

 - základní ekologické vazby v území (zejména směry přirozených migračních tras  

    např. po vodních tocích, ve svazích údolí aj.); 

 - návaznosti na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích; 

 - stávající i předpokládané zásadní antropogenní zásahy do krajiny (zastavěné území       

    obce, plánované rozvojové plochy, regulace a zaklenutí toků, odvodnění aj.); 

 - metodikou požadované funkční a prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES, 

    ale i reprezentativnost jednotlivých prvků. 

 - ÚSES respektuje v dřívějších dokumentacích vymezené ekologicky významné    

    segmenty krajiny a přímo z nich vychází. 

ÚSES je jedním z hlavních nástrojů zvyšování ekologické stability krajiny. Zákonem 

114/1992 Sb. v platném znění je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a ty doplňují interakční prvky. 
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ÚSES je povinnou součástí Územních plánů a jsou schvalovány v závazné části územního 

plánu. Řešení ÚSES je také povinnou částí PSZ. Cílem ÚSES je zejména: 

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě 

okolní, ekologicky méně stabilní krajinu, 

- zachování nebo znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, 

- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich 

společenstev (biodiverzity). 

Optimální prostorové a funkční uspořádání ÚSES v rámci KoPÚ lze do určité míry 

přizpůsobovat potřebám protierozní ochrany půdy a přístupnosti pozemků a jejich 

uspořádání, pokud nebude narušena nebo omezena prvořadá ekologická funkce ÚSES. 

 

Koncepce návrhu ÚSES: 

Zásadním a závazným podkladem pro návrh prvků ÚSES v rámci KoPÚ je územní 

plán města Přerova (2009, po vydání změn s právní účinností od 02/2020). Lověšice jsou 

vesnice, část statutárního města Přerov. Mimo územní plán jsou výchozími 

dokumentacemi se vztahem k ÚSES tyto podklady: 

- Zásady územního rozvoje (ZÚR) Kraje Olomouc - ZÚR OK (2019) 

- Dokumentace Územně analytických podkladů ORP Přerov (2016, akt. v roce 2020) 

 

Podle ZÚR Olomouckého kraje se katastrálního území nedotýkají žádné prvky ÚSES 

nadmístního významu. 

Jsou zde vymezeny dva lokální biokoridory a jedno biocentrum.  

 

V případě LBC 45 (v některých verzích územně plánovacích dokumentací označeno 

jako LBC 41) došlo k odlišnému vymezení oproti ÚP, které sice respektuje umístění prvku, 

je však plošně rozsáhlejší a zasahuje do plochy zemědělské, rozšíření je však realizováno 

na pozemcích více vlastníků, v návrhu se však předpokládá směna pozemků, kdy novými 

vlastníky z větší části bude obec a stát. 

V ÚP je navržen tento prvek (LBC 45) s podlimitní výměrou. V rámci řešení PSZ byla 

výměra upravena na základě dále uvedených důvodů na výměru 3ha, aby mohl tento prvek 

plnit funkci biocentra. Bez tohoto navýšení výměry, by nemusel mít tento zábor 
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opodstatnění a při neúplné funkčnosti biocentra by se mohl jevit zábor jako zbytečný. 

Požadavek na navýšení výměry tohoto biocentra alespoň na hodnotu minimálních 

parametrů je opakován i ve vyjádření  AOPK ČR (01310/OM/19  AOPK ČR - RP 

Olomoucko, Oddělení péče o přírodu a krajinu 6. 5. 2019;  00469/OM/21 AOPK ČR - RP 

Olomoucko; Oddělení péče o přírodu a krajinu 10. 2. 2021), kdy AOPK konkrétně uvádí: 

„Prověřit a zajistit parametry skladebných částí ÚSES místní úrovně (minimální šířku 

lokálního biokoridoru, minimální plochu lokálního biocentra)“. 

Z analýz prostorových vztahů mezi různými ekosystémy v krajině a z hledání kritérií a 

parametrů pro takové uspořádání, které by co možná nejlépe zajistilo uchování genofondu 

a také příznivě působilo na ekologickou stabilitu celé krajiny vychází teoretický základ 

Územního systému ekologické stability. Proto je pro zvyšování ekologické stability krajiny 

potřeba využít především další způsob, kterým je propojování ekologicky stabilních 

ekosystémů a zajištění příznivého působení ekologicky stabilních ekosystémů na méně 

stabilní okolí. K tomuto účelu slouží ÚSES i ekologické sítě obecně. Ekologická stabilita 

krajiny není ovšem dána jen plošným poměrem ekologicky stabilních segmentů a jejich 

kvalitou, ale také plošným uspořádáním těchto segmentů. Proto jsou do méně stabilních 

částí krajiny vkládány nové – chybějící prvky. 

Princip přiměřených prostorových nároků odpovídá původnímu kritériu nezbytných 

prostorových parametrů. Vychází z opakovaného expertního posouzení prostorových 

nároků různých druhů organismů a jejich populací i různých společenstev širokým týmem 

specialistů. Jeho uplatnění slouží ke stanovení přiměřených hodnot velikostních parametrů 

biocenter a biokoridorů a celkové hustoty sítě ÚSES. 

Limitující hodnotou velikosti každého biocentra je jeho stanovená minimální přípustná 

(tj. nepodkročitelná) výměra. Obecně je za minimální přípustnou výměru biocentra 

považována taková výměra, pod kterou plocha biocentra nesmí klesnout, aby biocentrum 

mohlo plnit svou funkci ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky č. 395/1992 Sb (biocentrum je 

biotop nebo soubor biotopů; v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 

existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému). Minimální 

velikosti biocenter jsou stanoveny typově podle biogeografického významu biocentra a 

jeho cílových ekosystémů. Konkrétní hodnota v případě lokálního biocentra s cílovým 

společenstvem lesním je 3 ha. (METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABILITY; Březen 2017; MŽP) 

Speciální pozornost je třeba věnovat zejména vhodným tvarům lokálních (místních) 

biocenter s cílovými lesními ekosystémy uvnitř bezlesé krajiny. Důvodem je skutečnost, 
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že je u těchto biocenter třeba počítat s existencí velmi hodnotné, avšak nereprezentativní 

okrajové zóny se světlomilnější biotou, než která odpovídá "pravému" (tj. dostatečně 

stinnému) lesnímu prostředí. Průměrná šířka této okrajové zóny činí 30 m. Aby bylo 

biocentrum možno považovat za dostatečně reprezentativní, je třeba, aby v něm bylo 

"pravé" lesní prostředí zastoupeno na souvislé ploše o rozloze alespoň 0,5 ha. S ohledem 

na snižující se funkčnost biocentra s rostoucí odchylkou jeho tvaru od ideálního 

kruhového tvaru lze doporučit, aby byla výměra konkrétních biocenter při jejich 

vymezování oproti minimální přípustné výměře přiměřeně navýšena. 

 

 Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a 

tvorbě životního prostředí  

Vymezení prvků (biocentra a biokoridory) 

 

LBC 45 

Funkční typ a biogeografický význam:   BC – lokální, nefunkční 

Geobiocenologická charakteristika: biochora: 2Lh STG: 2 BC-C3(4) 

Popis současného stavu:   

Jedná se o nově navržené biocentrum, které je z velké části vymezeno na stávající orné 

půdě. Část biocentra tvoří stávající les, který je mimo ObPÚ. 

Výměra v ObPÚ:     2,5 ha  

Cílová společenstva:     lesní  

Způsob leg. ochrany: ÚSES, VKP (niva) 

Statut ochrany z jiných zájmů:   není 

Návrh opatření:  

Zachovat stávající způsob užívání na všech plochách mimo orné, zachování a ochrana 

nelesní zeleně. Na volných plochách založit výsadbou s využitím druhů dřevin 

odpovídajícím přirozené potenciální vegetaci (dle STG). Je možné ponechat část plochy 

kolem toku jako trávobylinná společenstva bez výsadeb. Ve stávajícím porostu 

dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu ve prospěch druhů dřevin 

odpovídajícím přirozené potenciální vegetaci (dle STG). 

 

LBK 105 

Funkční typ a biogeografický význam:   BK – lokální, nefunkční 
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Geobiocenologickou charakteristika:  biochora: 2Lh STG: 2 BC-C3(4) 

Popis současného stavu:  

Jedná se o nově navržený biokoridor vymezený na toku Svodnice na jižní hranici k. ú. 

Lověšice. Do řešeného území zasahuje pouze část biokoridoru, z větší části je vymezen 

v sousedním k. ú. Horní Moštěnice.  

Šířka:      15 m 

Výměra v ObPÚ:     cca 0,2 ha 

Délky jednotlivých částí v ObPÚ:  80 m   

Cílová společenstva:     lesní 

Způsob leg. ochrany:    obecná – ÚSES, VKP (niva)  

Statut ochrany z jiných zájmů:   není 

Návrh opatření:  

Zachovat stávající způsob užívání na všech plochách mimo orné půdy. Na volných 

plochách založit výsadbou s využitím druhů dřevin odpovídajícím přirozené potenciální 

vegetaci (dle STG). Zachování a ochrana nelesní zeleně. Dlouhodobou pěstební péčí 

zlepšovat druhovou skladbu ve prospěch druhů dřevin odpovídajícím přirozené 

potenciální vegetaci (dle STG).  

 

LBK 104  

Funkční typ a biogeografický význam:   BK – lokální, funkční 

Geobiocenologickou charakteristika: biochora: 2Lh STG: 2 BC-C3(4) 

Popis současného stavu:  

Jedná se o stávající biokoridor vymezený na toku Svodnice a začíná na biocentru 

LBC45 a pokračuje směrem na sever. Tento biokoridor slouží současně jako ochrana 

toku před působením bezprostředních vlivů zemědělské činnosti.  

Šířka:      15 m 

Výměra v ObPÚ:     cca 0,80 ha 

Délka v ObPÚ:     535 m  

Cílová společenstva:     lesní 

Způsob leg. ochrany: obecná –ÚSES, VKP (niva) 

Statut ochrany z jiných zájmů:   není 

Návrh opatření:  

Zachovat stávající způsob užívání na všech plochách mimo orné půdy. Zachování a 

ochrana nelesní zeleně. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu ve 
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prospěch druhů dřevin odpovídajícím přirozené potenciální vegetaci (dle STG). Na 

volných plochách založit výsadbou s využitím druhů dřevin odpovídajícím přirozené 

potenciální vegetaci (dle STG). 

 

 

Interakční prvky 

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení 

stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní, intenzivně hospodářsky využívané 

plochy.  

Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. Jedná se většinou o drobné 

prvky v podobě útvarů jako okraje lesních porostů, remízy, skupiny stromů, meze, okraje 

cest, ochranné travnaté pásy, které mohou mít nezanedbatelný význam například i jako 

protierozní opatření. 

 Nově vymezené interakční prvky budou v řešeném území plnit zejména funkci 

krajinotvornou a estetickou. Tyto prvky jsou častou součástí jiných opatření nebo na ně 

přímo navazují či je doplňují.  

Vymezeny jsou pouze interakční prvky liniové. 

IP1, IP2 – jsou navrženy jako doprovodná vegetace přilehlých polních cest. Jedná se 

o založení nových. U prvků navrhovaných nově je potřeba počítat s šířkou pruhu určeného 

pro realizaci prvku optimálně 5 m minimálně 3 m. Tento zábor by měl být realizován 

v rámci pozemku cesty, jejíž je IP součástí. Plochy záboru těchto prvků jsou započteny 

v kapitole - b) Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. 

označení  název / místo     délka (m)  

IP1  alej u cesty DC15    320    

IP2  alej u cesty VC9-R    360   

 

Návrh opatření: Tyto prvky jsou navrženy jako jednořadé aleje z autochtonních druhů 

dřevin (výběr dle STG) nebo místních, krajových odrůd ovocných stromů tam, kde pro ně 

bude vymezen dostatečně široký pozemek. Plocha pod stromy bude zatravněna. V 

místech, kde to bude vhodné a prostorově možné, lze případně provést i skupinovou či 

pásovou výsadbu keřů. Vysazení alejí a zatravnění ploch podél polních cest je dle 
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obecných zvyklostí součástí stavby cest a jejich realizací lze podmínit předání dané stavby 

do užívání obce. V případě, že bude v lokalitě „Okopané“ dostatek obecní půdy, bude IP3 

navržen podél celé cesty DC14 mimo plochy dálničního mostu. 

 

IP4 – jedná se o stávající oboustranný břehový porost HMZ Horní Moštěnice 

označení  název / místo       délka (m) 

IP4  oboustr. břehový porost Horní Moštěnice   335 

 

Návrh opatření: Zachování a ochrana nelesní zeleně. Ponechat vlastnímu vývoji. 

V následujícím textu se jedná se o doporučené opatření. U stávajících porostů by bylo 

vhodné v rámci dlouhodobé pěstební péče upravit druhovou skladbu ve prospěch druhů 

dřevin odpovídajícím přirozené potenciální vegetaci (dle STG). V místech, kde je to nutné 

i likvidaci ruderálních porostů. Dále odstranění přestárlých a rozpadajících se jedinců a 

následné doplnění nových dřevin tam, kde je to možné. Tato opatření je vhodné provádět i 

v prvcích krajinné zeleně, které nejsou označeny a vymezeny jako IP. Dosadby je vhodné 

realizovat z autochtonních druhů dřevin (výběr dle STG) nebo místních, krajových odrůd 

ovocných stromů. 

 

Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky. 

Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní tok, rybníky, jezera, 

údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje 

podle § 6 tohoto zákona, zejména mokřad, stepní trávníky, remíz, meze, trvalé travní 

porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a 

odkryvy. Registrované významné krajinné prvky v ObPÚ nejsou. 

 

Zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území jsou území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo 

jedinečná, která jsou dle § 14 Zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
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znění, vyhlášena za zvláště chráněná. V k. ú. Lověšice u Přerova se zvláště chráněná 

území nenachází. 

 

Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti (Natura 2000) 

Natura 2000 je dle § 3 odst. 1 písm. p) Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění, celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm 

ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 

rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav 

obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky 

významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39 Zák. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné 

území (§ 14 Zák. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Do řešeného území 

nezasahují žádná území podléhající režimu zvláštní ochrany.  

 

Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES 

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou v souladu se zájmy společnosti, ale musí být 

sladěny s potřebou zachování využitelnosti území pro lidi, kteří zde žijí a hospodaří a bez 

nichž by nebylo možno uchovat podobu a hodnotu území v potřebné kvalitě. Základním 

předpokladem potřebných dohod je dokončení KoPÚ a obnova řádných majetkoprávních 

vztahů. 

Návrh prvků ÚSES navazuje na návrhy cestní sítě, protierozních a 

vodohospodářských opatření v obvodu KoPÚ a snaží se docílit toho, aby pro ně byly 

podle možností využívány stejné pozemky. Zvýšení ES je možné prostřednictvím 

realizace menších zásahů, jako je obnova alejí u cest, likvidace černých skládek, ošetření 

porostů i jednotlivých stromů, dosadby chybějících stromů v alejích atd.  

 

Omezení při užívání pozemků v nivách a v jiných evidovaných (registrovaných) 

VKP (dle § 3 zákona 114/1992 Sb.)  

Tato omezení musí respektovat vlastníci i uživatelé dotčených pozemků ode dne, kdy 

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vstoupil v platnost. Orgán ochrany 

přírody stanovil, kterých pozemků (částí pozemků) se to týká. Pokud vlastníci tuto 
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skutečnost nebrali na vědomí a pokud jsou dotčené pozemky užívány v rozporu se 

zákonem tak, že jsou nebo mohou být chráněné hodnoty ohroženy, bude sjednána náprava. 

 

Realizace ÚSES 

Realizace ÚSES musí vycházet z odborně zpracovaného projektu. Realizace ÚSES je 

dlouhodobý proces postupné obnovy krajiny. Pozemkové úpravy zabezpečují základní 

předpoklad, kterým je vyřešení majetkoprávních vztahů. Realizaci opatření navržených 

v plánu ÚSES bude zajišťovat vlastník pozemku a porostu, jak mu to ukládá ustanovení 

§ 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v plat. zn. 

Přednostně je třeba realizovat ÚSES tam, kde je stabilita krajiny nízká, případně je 

ohrožena zemědělskou činností.  

Zároveň je třeba zabezpečit obnovu a údržbu těch částí ÚSES, které za současného 

stavu plní svou funkci jen částečně.  

Druhová a prostorová skladba porostů by měla odpovídat daným přírodním a 

stanovištním podmínkám. Je žádoucí používat k výsadbě dřeviny z místních zdrojů 

(autochtonní dřeviny) vybrané podle druhu stanoviště z místních populací. Navrhovaná 

opatření mají využívat samovolných nebo řízených sukcesních procesů. Výběr dřevin by 

měl odpovídat STG.  

Skladba bude určena v projektové dokumentaci, která bude předcházet realizaci prvků 

ÚSES. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 114/1992 

Sb., v plat. zn., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

jako dokumentace ochrany a obnovy krajiny. Prováděcí dokumentaci musí zpracovat 

osoba k tomu způsobilá, autorizovaná v oboru projektování ÚSES, lépe autorizovaný 

architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, protože jde nejen o biotechnické úpravy 

krajiny, ale také o změnu její podoby v intencích výše uvedeného zákona. 

 Důležitým faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace ÚSES je kvalitní následná 

péče o provedené výsadby. V počáteční fázi (1-3 roky) je nutné zabezpečit ochranu 

sazenic před zaplevelením, provést zdravotní a výchovný řez korun keřů a především 

stromů a chránit vysazené dřeviny před okusem a jinými škůdci a chorobami a před 

vandalstvím. Je třeba nahradit úhyn sazenic, provádět podle situace zálivku a později i 

probírky keřových porostů a hustých skupin stromů. 
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 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí 

  Technické zařízení 

Označ. plyn elektrické vedení vodovod odvodnění sdělovací produktovod 

  VTL STL nadzemní podzemní     vedení   

LBC 45      Ano   
LBK 105      Ano   
LBK 104 Ano  Ano  Ano Ano Ano  
IP1     Ano Ano   
IP2     Ano Ano   
IP4      Ano   

 

 

 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

 

 

Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  

Níže uvedené náklady spojené s realizací ÚSES jako součásti plánu společných 

zařízení jsou stanoveny odhadem v cenové úrovni roku 2020. Jak již bylo výše uvedeno, 

část prvků ÚSES v řešeném území jsou prvky stávající nebo jde o prvky se stávajícím 

základem. Tyto prvky a jejich základy vyžadují především přiměřenou pěstební péči a ta je 

součástí povinností vlastníků porostů. Proto níže uvedené odhadnuté náklady na realizaci 

ÚSES byly vyčísleny pouze u prvků ÚSES, u nichž dojde k realizaci nových porostů (cca 

160 Kč/m2). Liniové prvky – aleje u polních cest byly náklady odhadnuty podle délky 

prvku (250 Kč/m).   

prvek označení název/popis výměra m 2 zábor stg

biocentra LBC 45  25 070 22 360 2BC-C3(4)
celkem 25 070 22 360
prvek označení název/popis výměra m 2 zábor délka m šířka m stg
biokoridory LBK 105  1 975 1 975 80 15 2BC-C3(4)

LBK 104  8 405 535 15 2BC-C3(4)
celkem 10 380 5 710 615
prvek označení název/popis výměra m 2 zábor délka m
interakční prvky IP 1 alej u cesty DC15 * 320

IP 2 alej u cesty VC9-R * 360

    
IP 4 oboustr. břeh. porost HMZ  335

celkem 1 015
ÚSES v ObPÚ k.ú. Lověšice u Přerova celkem 39 765 33 080 1 630

*   zábor plochy je započten v jiných opatřeních (viz přehled cestní sítě )

3 735

2 680
2 680

705 
930 
 

2 680
4 315
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prvek označení název/popis zábor délka m cena mj. cena 
biocentra LBC 45  22 360 160 Kč      3 577 600 Kč        
celkem 22 360

prvek označení název/popis zábor délka m cena mj. cena 
biokoridory LBK 105  1 975 80 160 Kč      316 000 Kč            

LBK 104  535 
celkem 1 975 615   
prvek označení název/popis zábor délka m cena mj. cena 
interakční prvky IP 1 alej u cesty DC15 320 250 Kč      80 000 Kč             

IP 2 alej u cesty VC9-R 360 250 Kč      90 000 Kč             

                        
 335 

ÚSES náklady celkem   4 063 600 Kč         

IP 4 břehový porost HMZ Horní Moštěnice
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2) Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení 

 Výměra pozemků pro společná zařízení celkem:  8,7850 ha.  

 Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví obce:    

  8,1360 ha.  

 Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví jiných osob:   

  0,6490 ha.  

 Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí stát:   

  1,9123 ha.  

 Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí obec:  

  6,2237 ha.  

 Výměra, která zůstane ve vlastnictví ostatních vlastníků půdy:  

  0,6490 ha.  

 Výměra, kterou se podílejí ostatní vlastníci půdy prostřednictvím      

        opravného koeficientu pro PSZ:  0 ha.  

 

 Výměry jsou odvozeny z návrhu plánu společných zařízení a ve fázi projektování 

dojde k jejich zpřesnění, které se však ve smyslu § 15 odst. 5 vyhlášky č. 13/2014 Sb. 

nepovažuje za rozpor vůči návrhu PSZ. 

 

Přehled pozemků pro PSZ 

 Jedná se o část dokumentace, která bude vyhotovena po schválení návrhu, tj. po 

vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., kdy již bude skončeno 

vypořádání námitek k vystavenému návrhu a parcely budou označeny parcelními 

čísly přidělenými katastrálním úřadem (§ 22 odst. 2 vyhlášky č. 13/2014). 
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3) Přehled nákladů na uskutečnění PSZ 

označení prvku popis prvku celkem cena Kč 

NÁKLADY NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ 

DC1 beze změny 0 

VC2-R rekonstrukce 9 090 000 

VC3-R rekonstrukce 2 460 000 

VC4 beze změny 0 

DC5 beze změny 0 

DC6 beze změny 0 

VC7 beze změny 0 

VC8-R rekonstrukce, novostavba (koncový úsek 97 m) 9 920 000 

VC9-R novostavba (počáteční úsek 310 m), rekonstrukce 6 640 000 

DC10 beze změny 0 

VC12-R rekonstrukce 9 200 000 

VC13 novostavba 6 720 000 

DC14 novostavba 981 000 

DC15 novostavba 1 507 500 

DC16 novostavba 990 000 

DC17 novostavba 603 000 

DC18 novostavba 1 336 500 
Celkem náklady na zpřístupnění 
pozemků   * 49 448 000 

NÁKLADY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZPF 

Celkem náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF 0 

NÁKLADY NA VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 

Celkem náklady na vodohospodářská opatření 0 

NÁKLADY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

LBC 45 lokální biocentrum 3 577 600 

LBK 105 lokální biokoridor 316 000 

LBK 104 lokální biokoridor 0 

IP1 doprovodná alej u cesty DC15 80 000 

IP2 doprovodná alej u cesty VC9-R 90 000 

IP4 oboustranný břehový porost HMZ Horní Moštěnice 0 

Celkem náklady na opatření k ochraně a tvorbě ŽP 4 063 600 

CELKEM NÁKLADY NA USKUTEČNĚNÍ PSZ  53 511 600 Kč 

 

* Pokud bude nutná přeložka sítí, skutečné náklady budou vyčísleny až v projektové dokumentaci 
pro realizaci dané polní cesty. V současné době je nelze objektivně určit, odvíjí se od více faktorů. 
Náklady spojené s konkrétním stavebním řešením křížení nebo přeložky dotčeného zařízení budou 
součástí nákladů spojených se stavbou společného zařízení. 
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4) Soupis změn druhů pozemků 

a) přehledová tabulka  

 

* celková výměra ploch pro pozemkovou úpravu 

 

 Soupis změn druhů pozemků byl vypracován na základě vypracování záboru prvků 

plánu společných zařízení, zjištěných nesouladů mezi stavem vedeným v katastru 

nemovitostí a skutečností v terénu a dle šetření pozemků neřešených dle § 2 zákona. Při 

sestavování nové digitální mapy se druhy pozemků přizpůsobují výslednému stavu 

vlastnických hranic nových pozemků; s tím související upřesnění výměr se nepovažuje za 

rozpor vůči návrhu PSZ, ke kterému se dotčené orgány již vyjádřily (§ 15 odst. 5 vyhlášky 

č. 13/2014 Sb.).  

 Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky bude návrh změn 

druhů pozemků ještě upřesněn a po jeho dokončení bude provedena aktualizace změn DP. 

 

b) grafické vyjádření – viz mapa VII.6.5. / G5-Mapa PSZ s výškopisným obsahem 

 

 

 

 

Druhy pozemků výměra ( m2) 

Poznámka název kód KN návrh rozdíl 

orná půda 2 972936 967004 -5932 
návrh cestní sítě, 
skutečnost dle zaměření 

zahrada 5 3516 3516 0  

sad 6 0 0 0  

trvalý travní porost 7 6214 15351 9137 skutečnost dle zaměření 

lesní pozemek 10 0 387 387  

vodní plocha 11 12319 10219 -2100 skutečnost dle zaměření 

zastavěná plocha a nádvoří 13 16 16 0  

ostatní plocha 14 72705 71247 -1458 návrh cestní sítě 

celkem   1067706 1067740 34 
rozdíl mezi evidovanou výměrou 

v katastru a ObPÚ 
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5) Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a 

studii posouzení širších územních vazeb a specifických 

podmínek  

Seznam dokladů o projednávání PSZ v průběhu jeho zpracování, které jsou uloženy 

v následující části: 

      - zápis z 1. jednání sboru zástupců ze dne 03.09.2020 v Lověšicích (místní knihovna), 

    - zápis z 2. jednání sboru zástupců ze dne 24.09.2020 v Lověšicích (místní knihovna), 

 - výpis ze zasedání zastupitelstva města Přerov konaného dne 06.12.2021. 

 

Seznam příloh s podmínkami DOSS a organizací k PSZ, které jsou uloženy v samostatné 

příloze: 

1. AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko 
2. Archeologický ústav AV ČR, Brno 
3. CETIN a.s.  
4. ČD - Telematika a.s. 
5. Česká geologická služba 
6. Česká inspekce životního prostředí 
7. České Radiokomunikace a.s. 
8. ČEZ Distribuce, a.s 
9. Dial Telecom, a.s. 

10. GasNet Služby, s.r.o. 
11. Hasičský záchranný sbor OK – nevyjádřili se 
12. Krajská hygienická stanice OK 
13. Krajské ředitelství policie OK, Územní odbor Přerov, DI Přerov 
14. KÚ OK, Odbor dopravy a siln. hospodářství, Oddělení silničního hospodářství  
15. KÚ OK, Odbor strategického rozvoje kraje 
16. KÚ OK, Odbor životního prostředí a zemědělství 
17. Magistrát města Přerova 
18. Ministerstvo životního prostředí 
19. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci 
20. Obec Bochoř – nevyjádřili se 
21. Obec Horní Moštěnice – nevyjádřili se 
22. Obec Věžky – nevyjádřili se 
23. Obvodní báňský úřad 
24. Optiline a.s. – nevyjádřili se 
25. Povodí Moravy, s.p. 
26. Ředitelství silnic a dálnic ČR  
27. SITEL International Holding a.s. – nevyjádřili se 
28. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
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29. Správa železnic, státní organizace 
30. SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb  
31. T-Mobile CR a.s.  
32. Vodafone CR a.s. 
33. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
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6) Grafické přílohy (samostatná příloha) 

Výkresové přílohy základní části dokumentace PSZ jsou následující:  

VII.6.1  G1-Přehledná mapa  1 : 10 000   -  mapa IV. 6) a) 

VII.6.2  G2-Mapa průzkumu s výškopisným obsahem 1 : 5 000   - mapa IV. 6) b) 

VII.6.3  G3-Mapa erozního ohrožení - stav  1 : 5 000  

VII.6.4  G4-Mapa erozního ohrožení - návrh  1 : 5 000   

VII.6.5  G5-Mapa PSZ s výškopisným obsahem 1 : 5 000  

 

Výkresové přílohy DTR (samostatná příloha) – základní rozdělení: 

VII.7.1 – PCE 

VII.7.2 – PEO (není součástí DTR) 

VII.7.3 – VHO (není součástí DTR) 

VII.7.4 – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (není součástí DTR) 

 

 

říjen 2021 
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  Ing. Daniel Doubrava          Ing. Petr Jurka 

       zodpovědný projektant ÚSES                      zodpovědný projektant KoPÚ 

 Ing. Milan Nechvátal      Miroslava Babáková 

          projektant             projektant 

 

 


