
 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
V K. Ú. VĚŽKY U PŘEROVA 

Okres Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 3.5.1 

PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
červenec 2022 



strana 2     

 

 

 

 



strana 3     

 

 

 

 

G E O R E A L  s p o l .  s  r . o . ,  H á l k o v a  1 2 ,  P l z e ň  

 

 

 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

V K. Ú. VĚŽKY U PŘEROVA  

Okres Přerov 

 

ETAPA 3.5.1. - PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Libor Bolda,  

úřední oprávnění: 559377/2017 

Autorizovaný inženýr pro dopravní a po-
zemní stavby: 

Ing. Jiří Ulman,  
úřední oprávnění č. 0202002 

Autorizovaný inženýr pro stavby  
vodohospodářství a krajinného inženýrství: 

Ing. Ivo Paulus,  
úřední oprávnění č. 0202361 

Autorizovaný projektant územních  
systémů ekologické stability: 

Ing. Martina Lišková,  
úřední oprávnění č. 3202 

 
Zpracovali: Ing. Libor Bolda, Ing. Františka Kundra-

tová 
 
 
Zpracovatel:   GEOREAL, spol. s r. o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Objednatel:  Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  

pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov,  
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 



strana 4     

 

 

 

Obsah: 
 

1. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI................................................................................................................................ 6 

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ÚVODNÍ ČÁST ................................................................................................................. 6 

1.1.1 Výchozí podklady ................................................................................................................................... 6 

1.1.1.1 Podrobný průzkum terénu a analýza současného stavu ................................................................................. 6 

1.1.1.2 Základní geodetické a majetkoprávní podklady ............................................................................................... 6 

1.1.1.3 Mapové podklady............................................................................................................................................. 7 

1.1.1.4 Podklady územního plánování ......................................................................................................................... 7 

1.1.1.5 Dokumentace zpracované v řešeném území ................................................................................................... 7 

1.1.1.6 Další podklady ................................................................................................................................................. 7 

1.1.1.7 Použité právní normy a předpisy ..................................................................................................................... 7 

1.1.2 Účel a přehled navrhovaných opatření .................................................................................................. 9 

1.1.3 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízení dotčených PSZ .................. 10 

1.2 OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ ............................................................................................. 41 

1.2.1 Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků ............................................................ 41 

1.2.2 Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání ....................... 41 

1.2.3 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků ........................................................................................ 58 

1.2.4 Objekty na cestní síti............................................................................................................................ 60 

1.3 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF .................................................................................................... 62 

1.3.1 Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF ........................................................................ 62 

1.3.1.1 Vodní eroze ................................................................................................................................................... 62 

1.3.1.2 Větrná eroze .................................................................................................................................................. 68 

1.3.2 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí ............................................................... 70 

1.3.2.1 Organizační opatření ..................................................................................................................................... 70 

1.3.2.2 Ochranná zatravnění ..................................................................................................................................... 70 

1.3.2.3 Agrotechnická opatření .................................................................................................................................. 70 

1.3.2.4 Technická opatření ........................................................................................................................................ 70 

1.3.3 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí ........................................................... 70 

1.3.4 Přehled dalších opatření k ochraně půdy ............................................................................................ 70 

1.3.5 Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření ................................................................. 71 

1.4 VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ ..................................................................................................................... 72 

1.4.1 Zásady návrhu vodohospodářských opatření ...................................................................................... 72 

1.4.1.1 Identifikace kritických bodů a jejich sběrných ploch ....................................................................................... 72 

1.4.2 Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry ..................................................... 72 

1.4.2.1 Opatření k odvádění povrchových vod z území ............................................................................................. 72 

1.4.2.2 Opatření k ochraně před povodněmi ............................................................................................................. 72 

1.4.2.3 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod ..................................................................................... 73 

1.4.2.4 Opatření k ochraně vodních zdrojů ................................................................................................................ 73 

1.4.2.5 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků 73 

1.4.2.6 Tabulkový přehled navržených vodohospodářských opatření ....................................................................... 73 

1.4.3 Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření ...................................................... 73 



strana 5     

 

 

 

1.4.4 Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření ................................................................... 73 

1.4.5 Tabulkový přehled navrhovaných vodohospodářských opatření ........................................................ 74 

1.5 OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ................................................................................. 75 

1.5.1 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí ......................................................... 75 

1.5.2 Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí......... 76 

1.5.3 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí ....................................... 81 

1.5.4 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí..................................................................... 81 

1.6 PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ................................................................ 83 

1.7 PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ ..................................................................................................... 85 

1.7.1 Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků ................................................................................... 85 

1.7.2 Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF .................................................................................. 87 

1.7.3 Náklady na vodohospodářská opatření ............................................................................................... 87 

1.7.4 Náklady na opatření k ochraně a tvorbě ŽP ........................................................................................ 87 

1.8 SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ ..................................................................................................................... 89 

1.9 SOULAD PSZ S ÚZEMNÍM PLÁNEM .................................................................................................................. 90 

1.10 DOKLADY O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ A STUDIÍ POSOUZENÍ ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VAZEB 

A SPECIFICKÝCH PODMÍNEK ................................................................................................................................. 91 

1.11 VÝKRESOVÁ ČÁST – GRAFICKÉ PŘÍLOHY DOKUMENTACE PSZ ........................................................................ 92 

1.12 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................................................................... 93 



strana 6     

 

 

 

1 .  OB EC N É N Á L EŽ I TOST I  

1.1  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  –  Ú V O D N Í  Č Á S T  

Plán společných zařízení vychází ze znění § 9 zákona č. 139/2002 Sb. (dále jen 
zákon) a § 15 vyhlášky č. 13/2014 Sb. (dále jen vyhláška). Z těchto právních norem 
vyplývá, že je nezbytnou součástí dokumentace komplexních pozemkových úprav, kterou 
je nutné vypracovat a odsouhlasit před vlastním návrhem nového uspořádání pozemků.  

Tento dokument je vyjádřením veřejných zájmů státu a společných zájmů vlastníků 
v obvodu pozemkových úprav. Neřeší tedy konkrétní vlastnické vztahy a nároky, ale 
vytváří podmínky pro ochranu veřejného zájmu v území, podle stanovených podmínek od 
správních úřadů a výsledků vyhodnocených průzkumů a rozborů. 

Předmětem plánu společných zařízení nebo jeho obvodem není celé území, ale 
pouze stanovený obvod pozemkových úprav. Širší územní vazby a specifické podmínky 
místa byly předmětem předchozích průzkumů a rozborů v přípravné činnosti. V této fázi 
pozemkových úprav byly také vyhodnoceny veškeré dostupné podklady a podmínky 
stanovené od správních úřadů, správců či jiných účastníků řízení.  

Při zpracování plánu společných zařízení jde o to, aby veškeré veřejné a společné 
zájmy v obvodu pozemkových úprav byly vyjádřeny do podoby konkrétních pozemků. Dle 
technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách 
(ÚPÚ, 2016) je součástí plánu technické řešení společného zařízení, tzn. kompletní nebo 
zjednodušená projektová dokumentace podle druhu stavby či jiného navrženého opatření. 
Plán se tak stává kostrou jednoznačně definovaných pozemků pro následné řešení výměn 
vlastnických pozemků. 
 

Do obvodu komplexních pozemkových úprav je zahrnuto 204 ha. Řešené pozemky 
v komplexních pozemkových úpravách jsou zejména v zemědělské půdě. Zastavěná část 
obce Věžky je v komplexních pozemkových úpravách obsažena jen okrajově v nezbytné 
míře.  
 

V sousedních k.ú. probíhaly nebo probíhají komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bo-
choř – KoPÚ ukončené 2007, První zeměměřičská a.s., KoPÚ II zahájené 2021, Vlkoš 
u Přerova – JPÚ ukončená 2016, GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o., GEOKAM Pře-
rov s.r.o. a JPÚ ukončená 2018, ORIS spol. s r.o., Říkovice u Přerova – KoPÚ ukončené 
2015, Jiří Pazdera, GEODIS BRNO, spol. s r.o., Horní Moštěnice – KoPÚ zahájené 2020, 
ORIS spol. s r.o., Lověšice u Přerova – KoPÚ zahájené 2019, GEOMIN s.r.o., AGRO-
PROJEKT PSO s.r.o. V k.ú. Kanovsko zatím bez návrhu úprav. 

 

1.1 .1  V Ý C H O Z Í  P O D K L A D Y  

1.1.1.1 Podrobný průzkum terénu a analýza současného stavu  

• Etapa 3.4.4 – Rozbor současného stavu v rámci Komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Věžky u Přerova, GEOREAL spol. s r.o., květen 2021 

• Průzkum pro analýzu jaro/podzim 2020/2021. 

• Průzkum pro PSZ podzim/jaro 2021/2022. 
  

1.1.1.2 Základní geodetické a majetkoprávní podklady 

• Platné mapy katastru nemovitostí (DKM, S-SK GS), 

• soubor popisných informací.  
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1.1.1.3 Mapové podklady 

• Základní mapy České republiky 1:10 000, 

• ortofotomapa (ČÚZK),  

• platná mapa s hranicemi BPEJ (VÚMOP), 

• digitální model reliéfu území 4. a 5. generace, 

• vodohospodářské mapy. 
 

1.1.1.4 Podklady územního plánování 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydalo Zastupitelstvo Olomouckého 
kraje dne 22.8.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 a nabyly účinnosti ke dni 
28.3.2008. V současné době platí Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, kterou vydalo formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo 
Olomouckého kraje dne 23.9.2019 usnesením č. UZ/17/60/2019, které nabylo 
účinnosti dne 15.11.2019. 

• Pro potřeby terénního průzkumu byl použit především Územní plán Věžky1, číslo: 
44327944. Zhotovitel: Ing. arch. Stanislav Vrubel (Architektonický ateliér), Lipník 
nad Bečvou. ÚP Věžky byl vydán dne 29.4.2009 a nabyl účinnosti dne 15.5.2009. 

• Zájmové území je součástí správního celku, pro které ORP Přerov, Odbor 
koncepce a strategického rozvoje pořizuje územně analytické podklady (5. úplná 
aktualizace, 2020). 

 

1.1.1.5 Dokumentace zpracované v řešeném území 

• Pasport mostků a propustků, obec Věžky (nedatováno). 
  

1.1.1.6 Další podklady 

• Etapa 3.4.2 – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v rámci Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Věžky u Přerova, GEOREAL spol. s r.o., květen 2021, 

 

1.1.1.7 Použité právní normy a předpisy 
Z výčtu dotčených právních předpisů vyplývá, že tak multidisciplinární dílo jako jsou 

komplexní pozemkové úpravy, se týká mnoha desítek právních předpisů, ať již se jedná 
o zákony či vyhlášky, vládní nařízení nebo metodické předpisy a směrnice. Pro zpracování 
plánu společných zařízení jsou zásadní především následující: 
 

a) zákony a vyhlášky 
- Zákon 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 a jeho 
prováděcí vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, 

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhláška č. 31/1995 Sb., 

 

1
 
Údaje dle registru iLAS (Ústav územního rozvoje MMR ČR). 
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- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, 
- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
- Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon) a vyhláška č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška), 
- Vyhláška č. 188/2019 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška). 
 

b) normy 
- ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků, 2009, 
- ČSN 73 6109 Projektování polních cest, 2013, 
- ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť, 2018, 
- ČSN 75 2310 Sypané hráze, 2006, 
- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, 1997. 

 
c) metodiky doporučené Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým 

úřadem 
- Praktické příručky zpracování širších územních vazeb č.j. 40246/03-7170 

z 21.10.2003, 
- Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v KPÚ2 

č.j. 13061/05-17170, ISBN 80-239-4845-8, 
- Společná sdělení MZe ČR a MŽP ČR: č.j. OEK/1260/01, č.j. 18750/01, 

č.j. 18750/01-5050 a č.j. 18750/01-5050, 
- Metodický návod k provádění pozemkových úprav, SPÚ, Ústřední pozemkový 

úřad, č.j.: 10747/2010-13300 (aktualizace 2022), 
- Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových 

úpravách, MZe ČR, Ústřední pozemkový úřad, č.j. 10749/2010-13300, včetně 
digitální formy, MZe-ÚPÚ, Praha 2010, č. j.: 10749/2010-13300 (aktualizace 
2019), 

- Koordinace územních plánů a pozemkových úprav, MMR, Ústav územního 
rozvoje, VÚMOP, SPÚ, 2015, 2. aktualizované vydání, 

- Katalog vozovek polních cest – technické podmínky (ÚPÚ, č.j. 43385/2011), 
- Soubor vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu 

v pozemkových úpravách, prosinec 2002. 
 

d) další odborná literatura 
- CULEK, M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, 

Praha. 244 s. ISBN 978-80-85368-80-3, 
- CULEK, M. (ed.) 2005: Biogeografické členění České republiky II. díl. AOPK 

ČR, Praha. 800 s. ISBN 978-80-86064-82-4, 

 

2 KPÚ je starší zkratka komplexní pozemkové úpravy, dnes KoPÚ. 



strana 9     

 

 

 

- MADĚRA, P. & ZÍMOVÁ, E. (eds.) 2005: Metodické postupy projektování 
lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, typologie a dendrologie LDF MZLU 
v Brně a Löw a spol., Brno, 

-  LÖW, J. 1995: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické 
stability: metodika pro zpracování dokumentace. Doplněk, Brno. 122 s. 
ISBN 80-85765-55-1, 

- BÍNOVÁ, L. 2017: Metodika vymezování územního systému ekologické 
stability, 185 s. Ministerstvo životního prostředí, Praha. 

- JANEČEK, M. a kol. 2012: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. 
Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí. Powerprint, Praha. 
ISBN 978-80-87415-42-9, 

- SKLENIČKA, P. 2003: Základy krajinného plánování, 321 s. Skleničková 
Naděžda, Praha. ISBN 978-80-903206-1-9, 

- KVÍTEK, T. (ed.) 2008: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného 
zemědělského znečištění – standardizovaný podklad pro projektování 
komplexních pozemkových úprav. Metodika VÚMOP, v.v.i., Powerprint 
Praha, 

- MAZÍN, V., VÁCHAL, J., KVÍTEK, T. 2007: Postupy a činnosti při projektování 
pozemkových úprav. Českomoravská komora pozemkových úprav, 
Středočeská pobočka Praha a JČU v Českých Budějovicích, 192 s. ISBN: 
978-80-7394-003-4, 

- UHLÍŘOVÁ, J., MAZÍN, V. (eds.), 2005: Metodika studie širších územních 
vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách. VÚMOP, 
v.v.i., Praha. ISBN 978-80-239-4845-8, 

- PODHRÁZSKÁ, J. (ed.), 2008: Metodický návod – Návrh a hodnocení 
účinnosti systému komplexních opatření v pozemkových úpravách pro 
snížení škodlivých účinků povrchového odtoku. VÚMOP, v.v.i., Brno. ISBN 
978-80-904027-7-5, 

- DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J., 2000: Metodický návod pro pozemkové 
úpravy a související informace. VÚMOP, v.v.i., Brno, 207 s., 

- Náklady obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, 2006, 

- Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, 
VÚMOP, v.v.i., 2012. 

 

1.1 .2  Ú Č E L  A  P Ř E H L E D  N A V R H O V A N Ý C H  O P A T Ř E N Í  

Aby byl soupis společných zařízení přehledný a použitelný pro následné zadání 
projektové dokumentace a realizaci, bylo každé společné zařízení kategorizováno 
a popsáno. Základní čtyři kategorie společných zařízení tvoří opatření ke zpřístupnění 
pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě 
životního prostředí. Tyto kategorie lze dále rozdělit na existující zařízení, která jsou 
v dobrém stavu a jsou plně funkční, společná zařízení, u kterých je potřeba provést 
rekonstrukci, a neexistující společná zařízení, navrhovaná k vybudování.  

Již v této fázi návrhu bylo také potřebné identifikovat kolizní místa křížení 
společného zařízení s nadzemními nebo podzemními vedeními včetně odvodnění 
či závlah. 

V plánu je rovněž navržen budoucí vlastník společného zařízení, což má návaznost 
na bilancování půdy pro jejich potřebu. 

Každé společné zařízení bylo na základě návrhu zpracovatele a shody sboru 
zástupců a příslušných orgánů státní správy podrobně popsáno a v rámci bloku 
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zemědělské půdy byla navržena jeho lokalizace. Závěrečný návrh společných zařízení je 
výsledek opakovaných jednání, konzultací a odborných posudků, které jsou v souladu 
s příslušnými předpisy a normami. 
 
Zařízení ke zpřístupnění pozemků 

- Hlavní polní cesty – HC1-R, HC5-R 
- Vedlejší polní cesty – VC2a-R, VC2b, VC4, VC6-R, VC7-R, VC8, VC10-R, VC13-R, 

VC14-R, VC16-R, VC24-N 
- Doplňkové polní cesty – DC3, DC9, DC11, DC12, DC15, DC17, DC18a, DC18b-R, 

DC19, DC20, DC21, DC22, DC23, 
- Lesní cesty – nejsou v území. 

 
Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy 

- Opatření proti vodní erozi půdy – bez návrhu opatření,  
- Opatření proti větrné erozi půdy – bez návrhu opatření, 
- Další opatření navrhovaná k ochraně půdy – bez návrhu opatření. 

 
Vodohospodářská opatření 

- Opatření k odvádění povrchových vod z území – bez návrhu opatření, 
- Opatření k ochraně před povodněmi – ochranný val Věžky, 
- Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod – bez návrhu opatření, 
- Opatření k ochraně vodních zdrojů – bez návrhu opatření, 
- Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha – bez návrhu opatření. 

 
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

- Biocentra – LBC 1, LBC 2, LBC 3, 
- Biokoridory – LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 6, 
- Interakční prvky – IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP11, IP12, IP13, 

IP14, IP15, IP16, IP17, IP18, IP19, 
- Další opatření ke zvyšování ekologické stability krajiny – krajinná zeleň KZ1, KZ2, 

KZ3, KZ4. 
 

1.1 .3  Z O H L E D N Ě N Í  P O D M Í N E K  S T A N O V E N Ý C H  S P R Á V N Í M I  Ú Ř A D Y  

A  S P R Á V C Ů  Z A Ř Í Z E N Í  D O T Č E N Ý C H  PSZ 

Při zpracování plánu byly zohledněny všechny podmínky správních úřadů. Dotčené 
orgány státní správy, úřady i správci měli možnost se vyjádřit k návrhu PSZ, který jim byl 
rozeslán v průběhu srpna 2022 a dále byl předložen na kontrolním dni 31.8.2022. Plán 
společných zařízení byl projednáván se zástupci vlastníků, jejichž připomínky byly 
postupně zapracovávány. Zápisy z jednání a ostatní doklady jsou přiloženy v dokladové 
části. Nesoulady mezi skutečností v terénu a evidovaným stavem v katastru nemovitostí 
byly projednány s odborem životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu Magistrátu města Přerova (č.j. MMPr/111202/2021/STAV/ZP/KoK ze dne 7.7.2021), 
v příloze jako doklad č. 1. 

 
Došlá vyjádření k etapě 3.5.1: 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, ze dne 5.9.2022, č.j. 02516OM/22, 
doklad č. 2 
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- V souladu s ustanovením § 78 odst. 5 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění, zasílají návrhy, připomínky a doporučení jako odborná 
organizace, která vykonává činnosti a plní úkoly za účelem podpory výkonu státní 
správy na úseku ochrany přírody a krajiny na celém území České republiky: 

1. Opatření ke zpřístupnění pozemků 
- V řešeném území jsou umístěny 2 hlavní polní cesty, 11 cest vedlejších a 13 doplň-

kových. Doporučují zvážit, zda některé polní cesty není možné navrhnout užší. Po-
vrch polních cest přednostně volit propustný či polopropustný. Počet výhyben podél 
polních cest minimalizovat, k míjení vozidel přednostně využívat např. místa křížení 
polních cest. Pokud přece jen budou výhybny navrženy, doporučujeme zvolit jako 
alternativu jiný než asfaltový povrch. 

- Navrhované zpevnění polních cest přizpůsobit aktuálním podmínkám v době reali-
zace. Není-li to nezbytné, zřizovat cesty nezpevněné. Zpevnění, pokud možno 
omezit výhradně na cesty hlavní, a to pouze tam, kde je navržené řešení řádně 
odůvodněné. Pro rekonstrukce či vybudování nových polních cest navrhnout šetr-
nější technologie, aplikovat propustné nebo polopropustné materiály eventuálně 
navrhnout polní cesty pásové, zvážit např. i použití geobuněk apod. 

2. Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy 
- Podle textové části PSZ (na základě provedených výpočtů a informací od uživatelů) 

není nutné taková zařízení a opatření navrhovat. 
3. Vodohospodářská opatření 
- Podobně i vodohospodářská opatření nejsou v PSZ navrženy. Doporučujeme však 

zvážit, zda do této kapitoly nezařadit vybudování ochranného valu k protipovodňové 
ochraně zastavěné části obce. Zároveň považujeme za účelné a vhodné využít 
např. plochy vymezených lokálních biocenter k vybudování tůní, případně k revitali-
zaci přilehlého vodního toku. 

- Vodohospodářská opatření je možné ve fázi přípravy projektové dokumentace kon-
zultovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Olo-
moucko, zejména při přípravě žádostí pro dotační programy v gesci MŽP. 

4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
- Vymezení územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) v územním plá-

nu obce není nutné zcela striktně přebírat (překreslovat) pokud se prokáže v soula-
du s aktuálními podmínkami v řešeném území vhodnější vymezení těchto prvků 
v krajině s ohledem na dochované funkční části vegetačních prvků a s přihlédnutím 
k vlastnickým vztahům. Prvky ÚSES by měly být ve finální podobě převedeny 
do vlastnictví obce. Vymezený plán ÚSES je potřeba následně zapracovat do 
územního plánu obce. 

- Pro vymezené prvky ÚSES navrhujeme druh pozemku ostatní plocha (využití po-
zemku krajinná zeleň), pouze v odůvodněných případech při zaručení funkčnosti 
skladebné části i les či trvalý travní porost. 

- Prověřit, zda jednotlivé skladebné části splňují plošné a délkové parametry. Pro in-
terakční prvky s navrhovanou výsadbou stromů doporučujeme s ohledem na aktu-
álně platnou legislativní úpravu občanského zákoníku šířku alespoň 6 m. 

- Při navrhování opatření pro realizaci skladebných částí ÚSES je vhodné zohlednit 
potřeby společenstev druhů, které se v krajině aktuálně vyskytují, či chceme, aby se 
vyskytovaly. Pro realizaci doporučujeme zvolit spíše biotopový přístup. Vhodné je 
navrhnout kombinaci různých typů biotopů, které do budoucna nevytvoří zapojený 
lesní porost, jenž je pro migraci řady druhů (např. pro migraci entomofauny) mnoh-
dy nevhodný. Konkrétní podobu skladebných částí ÚSES (typ společenstva, druho-
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vá skladba) doporučujeme navrhnout až při tvorbě konkrétního projektu ÚSES pod-
le aktuální situace v terénu. 

- Při rekonstrukci polních cest je nutné minimalizovat kácení dřevin. 
- Prvky krajinné zeleně je možné vymezit jako interakční prvky. 
- Naše vyjádření vychází z vymezení a popisu ploch a opatření v PSZ, nenahrazuje 

stanoviska dotčených orgánů ochrany přírody ani souhlas či stanovisko pro potřeby 
poskytnutí finančních prostředků z dotačních programů.  

Pozn. projektanta: 
Ochranný val je součástí kapitoly 1.4.2.2. Opatření k ochraně před povodněmi, je proto 
vodohospodářským opatřením. 
Další doporučení budou předána jako informace k navazující projektové dokumentaci. 
 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, ze dne 5.8.2022, č.j. ARUB/6171/2022, doklad č. 3 

- Archeologický ústav AV ČR v Brně, v. v. i., jakožto organizace vyjadřující se 
k ochraně archeologického kulturního dědictví podle § 21, odst. 1 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k dotčenému území uvá-
dí: 

- dotčené území je území s archeologickými nálezy III. kategorie, navíc se zde 
nachází území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie, tzn., že se v místě 
stavby budou archeologické nálezy a situace pravděpodobně vyskytovat. 
Stavební činnost a jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění 
archeologických výzkumů, se váže na oznamovací povinnost podle § 22, odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

- V dotčeném katastrálním území nejsou evidovány žádné kulturní a národní 
kulturní památky archeologické povahy (https://pamatkovykatalog.cz/). 

- V elektronické podobě je možné podklady s vyznačenými pozitivně prokázanými 
územími s archeologickými nálezy získat u správce Státního archeologického se-
znamu, tj. na Oddělení památkové archeologie Generálního ředitelství Národního 
památkového ústavu. 

Pozn. projektanta: 
Území archeologických nálezů je vyznačeno ve výkresové části dokumentace. 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 
1.10.2022, č.j. KUOK 86240/2022, doklad č. 4 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, zastoupený Odborem životního prostředí a země-
dělství (dále také „krajský úřad“) na základě pověření ředitele krajského úřadu, vy-
dává dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řá-
du (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako příslušný orgán státní sprá-
vy a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů souhlasné koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro „Plán 
společných zařízení v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. 
Věžky u Přerova“, jejímž předmětem jsou opatření sloužící ke zpřístupnění pozem-
ků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření 
sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplava-
mi, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability. 

Odůvodnění 
- Dne 4. 8. 2022 obdržel krajský úřad od Státního pozemkového úřadu, Krajského 

pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 
Přerov žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 4 odst. 7 zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
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znění pozdějších předpisů k dokumentaci pro „Plán společných zařízení v rámci ří-
zení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Věžky u Přerova“. 

- K vydání koordinovaného závazného stanoviska byl ředitelem krajského úřadu, Ing. 
Lubomírem Balášem, pověřen Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Z důvodu naplnění požadavků na ochranu dotčených 
veřejných zájmů si krajský úřad vyžádal vyjádření Odboru dopravy a silničního hos-
podářství, Odboru strategického rozvoje a Odboru sportu, kultury a památkové pé-
če. 

 
1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – 
zpracovala: Ing. Jana Mrňková (tel. 585 508 234) 
- Na základě ust. § 28 odst. 2 písm. a) zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, plní krajský úřad úkoly orgánu státní památkové péče 
pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě 
České republiky. 

- Protože se v řešeném území národní kulturní památky nenachází, není v dané věci 
krajský úřad dotčeným orgánem památkové péče. 

 
2. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů – zpracovala: Ing. Jana Pospíšilová (tel. 585 508 435) 
- Dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vy-
dává krajský úřad v přenesené působnosti závazné stanovisko podle § 96b u zámě-
rů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností. 
Jelikož se stavba nachází ve správním obvodu jedné obce s rozšířenou působností, 
příslušný k vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona je Magis-
trát města Přerova. 

 
3. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – 
zpracoval: Ing. Jan Bartoněk (tel. 585 508 308) 
- Obvodem KPÚ prochází dvě silnice, a to II. a III. třídy. Jedná se o silnici II/436 Koje-

tín-Doloplazy, vede jižně a jihozápadně, propojuje obce Kojetín a Doloplazy, pro-
chází městem Přerov. Do řešeného území zasahuje v západní části. Na silnici je 
navržena přeložka (dle ÚP Věžky u Přerova záměr označen A2 a dle ZÚR Ok zá-
měr označen D041). Silnice III/04719 je spojovací silnice mezi intravilánem obce 
Věžky a silnicí II/436. Obě silnice pomocí hospodářských sjezdů a polních cest v 
zájmovém území zpřístupňují zemědělské pozemky. 

- Plánem společných zařízení jsou řešena následující zařízení – polní cesty ke zpří-
stupnění pozemků: 
- Hlavní polní cesty – HC1-R, HC5-R. 
- Vedlejší polní cesty – VC2a-R, VC2b, VC4, VC6-R, VC7-R, VC8, VC10-R, VC13-
R, VC14-R, VC16-R, VC24-N. 
- Doplňkové polní cesty – DC3, DC9, DC11, DC12, DC15, DC17, DC18a, DC18b-
R, DC19, DC20, DC21, DC22, DC23. 
 
Hlavní polní cesty 

- Hlavní polní cesty soustřeďují dopravu z vedlejších polních cest, jsou napojeny na 
místní komunikace nebo na silnice III. třídy, nebo přivádějí dopravu z přilehlých po-
zemků přímo k zemědělské usedlosti. Polní cesty HC1-R v délce 1 502 m a HC5-R 
v délce 541 m jsou navrženy jako zpevněné P 5,0/20, jednopruhové, obousměrné s 
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výhybnami, asfaltové o základní šířce jízdního pruhu 4,0 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m, 
alternativně se štěrkovým krytem šířky 5,0 m bez krajnic. Komunikace jsou odvod-
něny příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků. 
 
Vedlejší polní cesty 

- Vedlejší polní cesty zajišťují dopravu z přilehlých pozemků a jsou napojeny na hlav-
ní polní cesty, mohou být napojeny i na místní komunikace nebo silnice III. třídy. Pl-
ní i funkci protierozního a interakčního prvku. Vedlejší polní cesty jsou vždy navrže-
ny jednopruhové, zpravidla P 4,0/15, zpevněné, v odůvodněných případech ne-
zpevněné. V obvodu komplexních pozemkových úprav při plánu společných zaříze-
ní bylo kategorizováno 11 vedlejších polních cest, z toho bylo 7 navržených k re-
konstrukci a 1 k novostavbě. S ohledem na místní podmínky jsou navrhovány cesty 
v šíři (P 4,0/15) tak, aby terén a šířkové uspořádání umožňovaly max. přístupnost 
pozemků. 
 
Doplňkové („letní/sezónní“) polní cesty 

- Doplňkové polní cesty zajišťují sezónní komunikační propojení v rámci půdních blo-
ků nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky, ale mohou být i hranicemi druhu 
pozemku. V obvodu komplexních pozemkových úprav byly kategorizovány stávající 
doplňkové polní cesty (13x) a byla navržena 1 doplňková cesta k rekonstrukci. 

- Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu k Vaší žádosti o stanovis-
ko k projektové dokumentaci pro vydání povolení výše uvedeného stavebního zá-
měru sděluje následující: 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, odděle-
ní silničního hospodářství jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy s výjim-
kou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k 
Vaší žádosti sděluje, že realizace stavebního záměru „Plán společných zařízení“ v 
rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Věžky u Přerova se ne-
dotkne zájmů chráněných zdejším silničním správním úřadem podle zákona o po-
zemních komunikacích. 

 
4. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – zpracoval: Ing. Petr Březina (tel. 585 508 647) 
- Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti 

krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 
 
5. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
ochraně ovzduší), § 27 odst. 1 písm. e) – zpracovala: Ing. Věra Popelková (tel. 585 
508 656) 
- Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší, vykonávající správní činnosti na úseku 

ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
ovzduší“), sděluje: 

- Krajský úřad je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochra-
ny ovzduší v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v 
příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. 

- Vzhledem k tomu, že se jedná teprve o fázi zahájení řízení a součástí záměru nej-
sou dosud žádné stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 
2 zákona o ochraně ovzduší, krajský úřad nemá k současné fázi řízení připomínky. 
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- Nad rámec výše uvedeného krajský úřad sděluje, že pro následná řízení ve vztahu 
ke komplexním pozemkovým úpravám je vhodné v maximální míře eliminovat zne-
čišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a sta-
vebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů. 

- Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat opatření 
uvedená v „Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního 
prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z 
dalších stavebních činností“. Metodický pokyn přináší soubor opatření pro omezo-
vání emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní 
obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách MŽP 
https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi. 

- Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření uvedená v kon-
cepčních dokumentech vydaných na úseku ochrany ovzduší. 

- Pro území Olomouckého a Zlínského kraje se jedná především o dokument „Pro-
gram zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07“ a jeho aktualizace 
pro období 2020+ (doplněné o Podpůrná opatření k PZKO 2020+, viz webový portál 
MŽP 
https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020). 

 
6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – 
zpracovala: Mgr. Michaela Koucká (tel. 585 508 412) 
- Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona). 

 
Odůvodnění: 
- Jedná se o koncepci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových 

úprav (KPÚ) v k. ú. Věžky u Přerova. Obvod KPÚ není ve styku s žádnou evropsky 
významnou lokalitou (EVL) ani ptačí oblastí soustavy NATURA 2000. Nejblíže 
umístěná je EVL Morava – Chropyňský luh (CZ0714085), kde je předmětem ochra-
ny řada evropsky významných zejména lužních společenstev a na ně vázaných 
zvláště chráněných druhů. Po seznámení se s předloženou koncepcí orgán ochra-
ny přírody dospěl k závěru, že tato nemá vzhledem ke svému obsahu, rozsahu a 
charakteru potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a 
příznivý stav předmětu ochrany evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy Natura 2000, a to včetně možného kumulativního vlivu. 

- Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti krajského úřadu jako orgánu ochra-
ny přírody nejsou předloženou koncepcí negativně dotčeny. 

- Odůvodnění: Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, rozsahu a charak-
teru koncepce nevyplývá negativní dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně 
přírody a krajiny, jež jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu. 

 
7. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozděj-
ších předpisů, § 17a – zpracoval: Ing. František Sedláček (tel. 585 508 408) 
- Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“) ve smyslu 

ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem-
kových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, je podle ustanovení § 15 písm. n) 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. 

 



strana 16     

 

 

 

8. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (lesní zákon), § 48a odst. 2 písm. c) – zpracovala: Mgr. Nina Kun-
cová (tel. 585 508 404) 
- Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž 

ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 
- Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 48 odstavec 3 je k vyjádření 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Magistrát města Přerova. 

 
9. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon) – zpracovala: Ing. Magda Špičáková (tel. 585 508 629) 
- Krajský úřad vydává k návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Věžky u Přero-

va“, následující stanovisko: 
o Na katastrální území obce zasahuje vnější ochranné pásmo IIb. vodního 

zdroje Plešovec. 
o Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky 

Moravy, vyhlášené NV č.85/1981 Sb. 
o Na katastrální území obce Věžky zasahuje ochranné pásmo II. stupně pří-

rodních léčivých a minerálních zdrojů vod Horní Moštěnice, stanovené usne-
sením SmKNV č. 1-2/1984 ze dne 21. 4. 1983. 

Realizací návrhu pozemkových úprav nesmí dojít k ohrožení kvality a kvantity. 
 
10. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní pro-
středí) – zpracovala: Mgr. Marie Zeidlerová (tel. 585 508 624) 
- Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), k předmětnému záměru sděluje, že se jedná o plán společných 
zařízení vyhotovený v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách, který ře-
ší cestní síť (síť polních cest), protierozní ochranu (realizaci stromořadí), vodohos-
podářská opatření (vybudování nového ochranného valu v délce 405 m k úpravě 
srážkoodtokových poměrů u polní cesty VC24-N, resp. podél Mlýnského náhonu), 
dále jsou navržena opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a ke zvýšení 
ekologické stability (prvky ÚSES). Realizací PSZ nedojde k přímému dotčení zájmů 
chráněných ve smyslu výše citovaného právního předpisu, a proto PSZ nepodléhá 
posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu citovaného zákona. 

 
11. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integro-
vaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované pre-
venci), v platném znění, § 28 písm. e) a zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií): – zpracovala: Mgr. Marie Zeidle-
rová (tel. 585 508 624) 
- Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, je-

jichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem do-
tčeny. 

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku není samostatné odvolání pří-
pustné. Lze se odvolat proti navazujícímu správnímu rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode 
dne doručení rozhodnutí, které bude na základě koordinovaného závazného stanovis-
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ka vydáno, a to k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím správního orgánu, 
který toto navazující rozhodnutí vydá. Tento přezkum je možný podle § 4 odst. 9 sta-
vebního zákona pouze ve lhůtě 1 roku od vydání koordinovaného závazného stanovis-
ka. 
Pozn. projektanta: 
Projektant bere stanovisko na vědomí a zapracoval dílčí části do projektové dokumen-
tace. 

 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, ze dne 10.7.2022, č.j. 
MZP/2022/570/1119, doklad č. 5 

- Za státní správu geologie z hlediska evidence zájmů chráněných zákonem 
č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), sdělují, že 
porovnáním mapových zákresů, které máme k dispozici („Surovinový informační 
systém“, který je zveřejněn na webových stránkách České geologické služby), ne-
zasahují do řešeného území výhradní ložiska, na která se vztahuje ochrana vyplý-
vající z horního zákona. Z uvedeného důvodu nemáme k projednávanému záměru 
žádné připomínky.  

- V rámci naší působnosti, vymezené ustanovením § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zří-
zení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a příslušnosti podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, k návrhu plánu společných zařízení vyhotoveném v rámci pořízení komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Věžky u Přerova sdělují, že je obecně při 
návrhu, projektu a vlastní realizaci komplexních pozemkových úprav a plánu spo-
lečných zařízení nezbytné mimo jiné uplatňovat především opatření k zajištění 
účinného zadržení vody v krajině z hlediska nežádoucích vlivů klimatických změn 
a extrémů, které jsou příčinou postupného dlouhodobého vysychání půdního hori-
zontu a krajiny vůbec, anebo naopak způsobují jevy jako jsou bleskové povodně, 
a s tím spojené splachy a eroze úrodných vrstev půdy. 

- Současně musí být při samotné realizaci těchto úprav postupováno v souladu 
s právními předpisy na ochranu těch kterých hodnot, které jsou chráněny zvláštními 
právními předpisy. Zpracovatel plánu společných zařízení musí ve vztahu k morfo-
logii daného území klást důraz zejména na taková opatření, která jsou efektivní a 
napomáhají k zadržení vody v krajině a jsou přínosná z hlediska zlepšení dlouho-
době neuspokojivého stavu, který má vliv na celou hydrologii kulturní i přirozené 
krajiny. Na lokalitách podle jejich charakteru a tam, kde je to technicky možné a 
nejsou zde žádné závažné důvody, které by bránily realizaci takových opatření, je 
nezbytné navrhnout přírodě blízká opatření k zadržení vody v krajně či zpomalení 
jejího odtoku. Návrh a realizace komplexních pozemkových úprav a plánu společ-
ných zařízení by obecně měl v rámci možností zahrnovat i takové úpravy, které ne-
jen zabraňují vodní erozi a umožňují bezpečný odtok vody, ale příznivě ovlivňují 
vodní poměry v dané oblasti tím, že odtok vody naopak zpomalují a alespoň po-
měrnou část vody v krajině zadržují. Nutno rovněž pamatovat na opatření ke sníže-
ní účinků bleskových povodní či živelného odtoku vody a odnosu půdy po přívalo-
vých srážkách z lokalit, které jsou k těmto procesům obzvláště náchylné a předejít 
tak škodám na zdraví, majetku, zvířatech a životním prostředí. 

- Obecně k plánu společných zařízení z hlediska ochrany jakosti a vydatnosti pod-
zemních a povrchových vod, pozitivního ovlivnění odtokových poměrů v krajině, 
ochrany proti povodním a boji proti suchu, zakotvených v úvodním ustanovení § 1 
odst. 1 a 2 vodního zákona doporučujeme, aby byly navrhované záměry mimo jiné 
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zaměřeny především na návrh efektivních opatření, podporujících vyvážený vodní 
režim v krajině, na vhodný způsob hospodaření na zemědělských pozemcích (nebo 
jeho nezbytnou úpravu či změnu), s funkčními prvky zamezujícími vodní erozi půdy 
i jejímu vysychání, a které mají potenciál ke zpomalení odtoku srážkových vod z 
krajiny. Rovněž doporučujeme využití podmáčených ploch k budování mokřadů, tů-
ní a drobných vodních nádrží, jako opatření k udržení vody v krajině a dále tvorbu 
zasakovacích pásů, rozdělení velkých zemědělských pozemků v rámci obnovy pol-
ních cest s výsadbou dřevin (ve formě remízků či liniové výsadby podél polních cest 
apod.), o vhodné druhové skladbě a dalších v dané oblasti vhodných opatření, od-
povídajících jejímu geomorfologickému, hydrologickému, klimatickému i krajinnému 
charakteru. Současně je nezbytné do navrhovaného řešení vhodně zahrnout a za-
komponovat stávající zeleň (zejm. keřové porosty a stromy) a respektovat tuto pů-
vodní zeleň či její fragmenty a navázat na ně vhodnými výsadbami či tvorbou 
funkčních ploch. Je zcela nepřípustné v rámci realizace komplexních pozemkových 
úprav takovéto vzrostlé dřeviny, pro jejich nenahraditelné spektrum ekologických a 
krajinotvorných funkcí, a pozitivních vlivů na vodní režim dané oblasti z krajiny, od-
straňovat. 

Pro úplnost za úsek ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) upozorňu-
jeme, že ochrana zemědělských půd před erozí je řešena ve vyhlášce č. 240/2021 Sb., 
která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2021. Rovněž upozorňujeme, že návrh plánu společ-
ných zařízení, zpracovávaný v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy, musí být 
posouzen z hlediska dopadů na ZPF a opatřen souhlasným stanoviskem příslušného 
orgánu ochrany ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění poz-
dějších předpisů. 

Pozn. projektanta: 
PSZ řešil jednotlivé aspekty ochrany zmíněné ve stanovisku adekvátním způsobem. 
 
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 1.9.2022, 
č.j. MMPr/178831/2022/STAV/ZP/KoK, doklad č. 6 

- Usnesením č. j. MMPr/178830/2022/STAV/ZP/KoK ze dne 01.09.2022 správní or-
gán rozhodl v souladu s § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 76 správního řádu a § 
4 odst. 9 stavebního zákona tak, že lhůta pro vydání závazného stanoviska činí 60 
dnů od podání bezvadné žádosti o koordinované závazné stanovisko. Toto usne-
sení se v souladu s § 4 odst. 9 stavebního zákona ve spojení s § 76 odst. 3 správ-
ního řádu pouze poznamená do spisu a poznamenáním do spisu nabývá právní 
moci. Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. 

- V daném případě jde o zvláště složitý případ spočívající v počtu dotčených orgánů 
vyjadřujících se v rámci tohoto koordinovaného závazného stanoviska. 

Pozn. projektanta: 
Koordinované stanovisko bude zapracováno do dokumentace v pozdějším termínu. 
 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, ze dne 9.8.2022, č.j. 
NPU-391/64645/2022, doklad č. 7 

- Na základě Vaší žádosti Vám ve věci „výzva k uplatnění stanovisek k KoPU v k.ú. 
Věžky u Přerova“, sdělujeme, že naše odborná organizace státní památkové péče 
není správním orgánem a že není pro vydání požadovaného stanoviska kompe-
tentní dle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památ-
kové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto jsme Vaši žádost s přiloženým 
oznámením postoupili věcně a místně příslušnému výkonnému orgánu státní pa-
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mátkové péče, jímž je v tomto případě: Magistrát města Přerova, Odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, Bratr-
ská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2. 

- Současně Vám sdělujeme, že jsme oddělení životního prostředí a památkové péče 
odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova přiložili 
k postoupenému Oznámení o výzvě k uplatnění stanovisek k KoPU v k.ú. Věžky u 
Přerova naše odborné vyjádření ze dne 25.5.2020 pod č.j. NPU-391/34707/2020 
dle § 32 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, ze dne 23.8.2022, č.j. SSOK-
CE 20890/2022, doklad č. 8 

- Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace se týká napojení polních 
cest a sjezdů na krajské komunikace II/436, III/04719. 

- Silnice II/436: VC8, DC9, DC11 a VC10-R 
- Silnice III/04719 – délka komunikace dle pasportu činí 785 m, silnice končí v obci na 

parc. č. 398/2, dál pokračuje jako MK, SSOK neřeší žádné napojení polní cesty a 
sjezdu 

Po schválení KPÚ budou nově navržené sjezdy připraveny v mapě pro možnost zreali-
zování jednotlivých napojení ve skutečnosti. Tzn., že o povolení každého nového (byť v 
KPÚ schváleného) sjezdu bude muset vlastník pozemku (MK, ÚK, polní cesty či samo-
statného pozemku), ze kterého se sjezd zřizuje, podat řádnou žádost o připojení ke 
krajské silniční síti, a to písemnou formou na: 
- Policii ČR DI Přerov, P. O. BOX 74, U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov 
- SSOK SÚ Jih, Kostelecká 912/55, Prostějov, 796 01 - kde budou stanoveny tech-

nické podmínky zřízení sjezdu 
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – odbor stavebního úřadu, vydá povolení o zřízení 

sjezdu 
Jestliže budou stávající připojení ponechány, musí být jejich konstrukční provedení v 
souladu s vyh1.č.104/97 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích 
č.13/97 Sb. (viz příloha). 
- Pokud by se odvodnění polí či pozemků nesouvisejících se silniční sítí napojovalo 

na silniční příkopy platí všeobecně, že pokud silniční příkop odvádí jinou než po-
vrch. vodu ze silnice, stává se takovéto odvodnění veřejným odvodňovacím zaříze-
ním, které by jíž nepřipadlo do údržby naší organizace. Vzhledem k tomu, že se 
v této věci údržby vedou spory, doporučujeme řešit odvodnění pozemků nesouvise-
jících se silniční sítí pokud možno mimo silniční odv. zařízení. V místech, kde tech-
nicky není možné odvodnění řešit jinak, musí být takový úsek ošetřen písemnou 
dohodou o údržbě a jejím financováni s vlastníkem, z jehož pozemku jsou vody do 
příkopu zaústěny. 

- Projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů, kterými dojde k dotčení 
krajské silniční sítě nám bude předložena v tištěné podobě k odsouhlasení. 

- Pokud se kácené dřeviny nachází na pozemku Olomouckého kraje, souhlasíme ja-
ko vlastník pozemku s vykácením za výše uvedených podmínek: 

o povolení kácení si požádá investor KPÚ příslušný úřad daného katastrálního 
území 
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o v případě, že bude ve vydaném rozhodnutí o kácení dřevin navržena ná-
hradní výsadba, bude provedena rovněž v rámci KPÚ a nebude ve vlastnic-
tví Olomouckého kraje 

o oprávnění vydávat za vlastníka souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo 
les a účastnit se 

o za Olomoucký kraj řízení o povolení kácení dřevin bylo Olomouckým krajem 
upraveno ve zřizovací listině č. H–325/2002 k 1. 1. 2009 

- Realizace ÚSES – tyto projekty nebudou na pozemcích Olomouckého kraje, zeleň 
bude vysázena 5 m od kraje vozovky, požadujeme vysadit takovou zeleň, která ne-
bude zasahovat do průjezdního profilu vozovky a nebude bránit v údržbě silničního 
tělesa (svahy, příkopy), výsadba zeleně v obloucích (vnitřní oblouk – odsouhlasit s 
Policií ČR DI Přerov). 

Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát 
Přerov, ze dne 30.8.2022, č.j. KRPM-109600-3/ČJ-2022-140806, doklad č. 9 

- Dopravní inspektorát územního odboru Přerov Krajského ředitelství policie Olo-
mouckého kraje souhlasí, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zák.č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, s úpravou připojení veřejně 
přístupné účelové komunikace na parc.č. 396/2 k silnici II/436 na parc.č. 332/1 
v k.ú. Věžky u Přerova. 

Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, ze dne 
18.8.2022, č.j. SBS 34519/2022/OBÚ-05/2, doklad č. 10 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále 
OBÚ) s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle usta-
novení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále také vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 
139/2002 Sb., vzpp., sděluje, že ve výše uvedené věci nemá připomínky k plánu 
společných zařízení, vyhotoveném v rámci zpracování návrhu komplexních pozem-
kových úprav v katastrálním území Věžky u Přerova (dále také KPÚ), vzhledem k 
tomu, že v katastrálním území Věžky u Přerova, není situován žádný dobývací pro-
stor vedený OBÚ v evidenci dobývacích prostorů a jejich změn a předmětné KPÚ 
se nedotýkají zájmů chráněných zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití ne-
rostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Bučovice, ze dne 14.9.2022, č.j. 
LCR141/002306/2022, doklad č. 11 

- Lesy ČR, Lesní správa Bučovice v daném katastrálním území vykonává funkci od-
borného lesního hospodáře pozemků určených k plnění funkce lesa. Požadujeme 
zachovat přístup k těmto nemovitostem. K plánu společných zařízení pořízenému 
v rámci KoPÚ Věžky u Přerova nemáme žádné připomínky. 

Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
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Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, ze dne 2.9.2022, č.j. SPU 
281657/2022, doklad č. 12 

- V řešeném území KoPÚ se nachází stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zaří-
zení (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
§ 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a pří-
slušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Jedná se o tyto 
objekty HOZ: 

o „HMZ Bochoř“, ID 5080000010-11201000, otevřený kanál v celkové délce 
0,470 km a krytý kanál v celkové délce 0,150 km, rok výstavby 1931. Dle 
CEVT se jedná o ostatní vodní linii IDVT 10202510. 

o „HMZ Horní Moštěnice“, ID 5080000029-11201000, otevřený kanál v celkové 
délce 1,050 km a krytý kanál v celkové délce 0,210 km, rok výstavby 1927. 
Dle CEVT se jedná o ostatní vodní linii IDVT 10201890. 

o „HMZ Vlkoš“, ID 5080000129-11201000, otevřený kanál v celkové délce 
3,170 km, rok výstavby 1921. Dle CEVT se jedná o ostatní vodní linii IDVT 
10201167. 

- Nově navrhovaná opatření v rámci PSZ v k.ú. Věžky u Přerova se dotýkají staveb 
vodních děl HOZ takto: 

HOZ „HMZ Bochoř“ 
- VC7-R včetně propustku P1 

Polní cesta VC7-R je pokračováním místní komunikace z intravilánu obce Věžky. Je 
situována v lokalitě „Újezdy“ na severozápadním okraji intravilánu. V km 0,075 pře-
kračuje HOZ propustkem P1. Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta není od-
vodněná příkopem. Polní cesta VC7-R je navržena v parametrech 4,0/15 jednopru-
hová. Součástí VC7-R je i rekonstrukce stávajícího trubního polního propustku P1. 
Rekonstrukcí propustku se nezmění odtokové poměry, a tudíž nebyl propustek po-
suzován na nový průtok. 

- IP10 
Jedná se o navrženou liniovou výsadbu podél koryta HOZ v délce 200 m. 

HOZ „HMZ Horní Moštěnice“ 
- VC16-R 

Polní cesta VC16-R je pokračováním účelové komunikace z intravilánu obce. V km 
0,720 kříží koryto HOZ. V PSZ je křížení HOZ stávajícím propustkem bez dalšího 
opatření. Polní cesta je navržena jako zpevněná P 4,0/15 jednopruhová. Komuni-
kace je odvodněna příčným sklonem do okolních pozemků. 

- IP14 
Jedná se o navrženou výsadbu podél cesty VC16, která kříží otevřenou část HOZ v 
místě stávajícího propustku (bez označení). 

- IP15 
Jedná se o navrženou výsadbu podél otevřené části HOZ, v současnosti převážně 
rákosové porosty, skupina vrb. 

- IP16 
Jedná se o navrženou výsadbu podél stávající cesty DC19, která kříží zatrubněnou 
část HOZ. 

HOZ „HMZ Vlkoš“ 
- DC18b-R včetně IP18 

Polní cesta DC18b-R vede od křížení s DC19 jižním směrem do lokality Za řekou. 
Na konci se napojuje na cestu DC20. Vede podél koryta HOZ. Končí napojením na 
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polní cesty mimo obvod KoPÚ. Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta je na-
vržena jako nezpevněná š. 3,5 m, bez odvodňovacích příkopů. Odvodnění je zde 
řešeno pouze příčným sklonem do okolních pozemků. Interakční prvek IP18 v délce 
805 m je navržený podél polní cesty navazující na stávající porost dřevin. 

 
S navrhovanými opatřeními souhlasíme za následujících podmínek: 

- Při návrhu a následné realizaci polních cest VC7-R, VC16-R a DC18b-R bude do-
držena ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozem-
ními komunikacemi a vedeními. 

- Nově rekonstruovaný propustek P1 na HOZ „HMZ Bochoř“ doporučujeme technicky 
řešit tak, aby byl na obou stranách zakončen šikmými či kolmými čely, přídlažbou 
a ukončovacím stabilizačním prahem. Části pozemků pod tímto propustkem dopo-
ručujeme vymezit jako samostatný pozemek, aby pak mohl být převeden na obec 
spolu s polní cestou, jejíchž bude součástí. 

- V případě realizace cest VC7-R, VC16-R a DC18b-R žádáme o předložení podrob-
né projektové dokumentace pro stavební povolení. U polní cesty VC7-R bude pro-
jektová dokumentace rekonstrukce propustku P1 obsahovat podrobné výkresy, po-
délný a příčný řez, celkovou délku propustku, vč. délky případného navazujícího 
opevnění (přídlažby), sedimentačních šachet apod. 

- V případě, že bude do staveb HOZ zaústěno odvodnění (pláně) polních cest podél-
nou drenáží nebo zaústěn příkop polních cest, případně protierozní opatření (prů-
leh, protierozní příkop apod.) požadujeme doložit, že vlivem tohoto opatření nedo-
jde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v HOZ (překročení kapacity průtoč-
ného profilu). 

- Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél otevřených 
HOZ jednostranný manipulační pruh v šířce 6 m. 

- V případě doplnění či návrhu nových výsadeb podél otevřených kanálů HOZ poža-
dujeme výsadbu pouze jednostrannou ve vzdálenosti min. 3 m od břehové hrany, 
aby byl umožněn přístup k HOZ mechanizací za účelem provádění jejich údržby v 
souladu s příslušnými právními předpisy. Nad zatrubněnými HOZ není výsadba pří-
pustná, a to ve vzdálenosti min. 6 m od osy potrubí. 

- SPÚ, odbor vodohospodářských staveb, nebude přebírat do svého majetku nově 
zrekonstruovaný propustek P1, který je součástí stavby cesty VC7-R (propustky 
nejsou součástí stavby vodního díla HOZ). 

- V případě rekonstrukce propustku, včetně případného opevnění na vtoku a výtoku, 
dojde (může dojít) ke zrušení části stavby otevřeného kanálu HOZ „HMZ Bochoř“. 

- Vzhledem k tomu, že vlastníkem stavby vodního díla HOZ, která bude z části zru-
šena, je SPÚ, který bude současně – prostřednictvím Pobočky Přerov – stavební-
kem stavby, v rámci, které ke zrušení dojde, nebude realizováno žádné majetko-
právní vypořádání. Po kolaudaci stavby polních cest VC7-R bude skutečně zrušená 
část stavby vodního díla HOZ „HMZ Bochoř“ interně vyřazena z majetkové a účetní 
evidence SPÚ. Pokud by stavebníkem nebyl SPÚ, bude majetkoprávní vypořádání 
vyžadováno. 

- Vlastnictví pozemků pod otevřenými kanály HOZ v zájmovém území bude vyřešeno 
návrhem nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova. Poža-
dujeme navržení pozemků pod otevřenými kanály HOZ do vlastnictví státu a pří-
slušnosti hospodařit SPÚ (mimo místa propustků), a to s druhem pozemku – vodní 
plocha, koryto vodního toku umělé. Tam, kde jsou pozemky zapsány na SPÚ, tento 
stav požadujeme ponechat. 
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- Toto vyjádření se vydává za SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb z titulu vlast-
níka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 

Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. Podmínky budou uplatněny v dokumentaci. 
 
ČEPRO, a.s., ze dne 16.8.2022, č.j. 10948/22, doklad č. 13 

- Sdělujeme, že v k. ú. Bochoř, Horní Moštěnice, Lověšice u Přerova, Věžky u Přero-
va, Kanovsko, Vlkoš u Přerova se v místě, které bylo vymezeno ve vaší žádosti, 
nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či 
provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými jejími 
zájmy. 

Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
CETIN a.s., ze dne 6.9.2022, č.j. 731082/22, doklad č. 14 

- Na základě určení a vyznačení vydává společnost CETIN a.s. následující vyjádření: 
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s. 

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK spo-
lečnosti CETIN a.s.; 

- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, 
aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v 
Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnu-
tím vydaným dle Stavebního zákona; 

- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
o dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je 

tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
o V místech křížení SEK s budovanou vozovkou nutno výkopovou sondou zjis-

tit, zda je umístěna chránička či případně je dostatečně ukončena za okraj 
vozovky min.0,5m. Pokud chránička nebude či bude krátká, nutno ji uložit či 
nastavit 

o (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou sou-
částí Vyjádření; 

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK 
její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, 
a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen 
uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i 
pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 
Vyjádření pozbývá platnosti  

i) v Den konce platnosti Vyjádření,  
- ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v 

Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobec-
nými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 

 
Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem ur-
čené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti 
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CETIN a.s. ke dni podání Žádosti. Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých 
případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich 
osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zása-
dy a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na 
stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. 
- V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111. 
- Přílohami Vyjádření jsou:  

o Všeobecné podmínky ochrany SEK 
o Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. 
o Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a 

výřezy účelové mapy SEK). 
Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.8.2022, č.j. 001127486482, doklad č. 15 

- V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku 
parcelní číslo dle PD v katastrálním území Věžky u Přerova vedené pod názvem 
„KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. VĚŽKY U PŘEROVA Okres Přerov 
ETAPA 3.5.1“ se nachází zařízení nadzemního vedení NN 0,4kV, VN 22kV, VVN 
110kV a stanice 22/0,4kV DTS v majetku provozovatele distribuční soustavy spo-
lečnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
Sdělujeme vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou pro-
jektovou dokumentací. 

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 
1. Nadzemní vedení NN nemá ochranné pásmo, musí být však dodrženy vzdálenosti 

dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 
50110-1 ed. 2. 

o Při stavební činnosti požadujeme respektování ochranného pásma venkov-
ního vedení VN 22kV a venkovní elektrické stanice 22/0,4kV, které dle č. 
458/2000 Sb. §46 činí 7 metrů od svislé roviny proložené krajními vodiči ve-
dení. 

o Při stavební činnosti požadujeme respektování ochranného pásma venkov-
ního vedení VVN 110kV, které dle č. 458/2000 Sb. §46 činí 12 metrů (resp. 
15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994) od svislé roviny proložené kraj-
ními vodiči vedení. 

o Při realizaci stavby vyžadujeme vyznačení OP venkovního VN, VVN z důvo-
du bezpečnosti při manipulacích pod tímto vedením. 

o Při úpravě povrchu pod venkovním vedením NN 0,4kV a v ochranném pás-
mu venkovního vedení 22kV, VVN 110kV nesmí dojít ke změně výškové ni-
velity země oproti současnému stavu. 

o Dle ujednání zákona č. 458/2000 Sb. §25, ods.3 písmene f) musí být zajištěn 
vstup/vjezd pracovníkům ČEZ Distribuce a jejím dodavatelům za účelem 
provozování a obnovy energetického zařízení distribuční soustavy. Pro vjezd 
požadujeme volný přímý pruh o min. šířce 2,5 metru až k vedení VN. 

o Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném 
zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a podmínkami pro prová-
dění činností v ochranných pásmech tak aby během stavební činnosti ani je-
jím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za 
škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví 
a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení ener-
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getické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u 
svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří 
nedílnou součást tohoto stanoviska. 

- Nebude-li možné dodržet podmínky tohoto vyjádření a podmínky k distribučnímu 
zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., dle zákona č. 458/2000sb. a příslušných 
ČSN, PNE, podá investor žádost o přeložku, kterou dle zákona č. 458/2000 Sb. §47 
zajišťuje vlastník distribučního zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvo-
lal. 

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 
ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím 
Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdě-
lení a v tomto vyjádření. 

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o 
udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční sou-
stavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou 
stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické in-
frastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 
73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstu-
pové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při reali-
zaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném pří-
padě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k 
živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od ži-
vých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s 
vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném před-
pisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodr-
žet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, pří-
padně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí 
při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti 
zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na stra-
ně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem 
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo ne-
dodržením výše uvedených podmínek.  

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika pod-
pěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky 
zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění. 

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném 
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou do-
bu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 
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10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při 
případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti sou-
časnému stavu. 

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného 
sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunika-
ci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. 
s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou 
linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení ža-
datelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na ná-
klady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vede-
ní může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. 
s.  

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, 
a. s., a Telco Pro Services, a. s. 

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 
Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
Gas net Služby s.r.o., ze dne 8.8.2022, č.j. 5002665012, doklad č. 16 

- V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní pří-
pojky: STL plynovod PE včetně přípojek 

- Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních 
přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace 
slouží pouze pro informaci o poloze PZ. 

- Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska. 
- Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. 

v digitální podobě získáte na adrese: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data 
- Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho po-

lohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: 
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/ 

- Stanovisko nelze použít k povolení nebo pro realizaci stavby. 
- Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapo-

vých nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním 
žádosti na portálu Distribuce plynu online: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-
stanovisko 

- Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska 
mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána 
GasNet, s.r.o. k provozování. 

- V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i 
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze 
a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto 

- stanoviska. 
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- Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s 
platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případ-
ná další stanoviska k jiným částem stavby. 

- V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši 
značku - 5002665012 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na 
https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. 

Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
NET4GAS, s.r.o., ze dne 5.8.2022, č.j. 8771/22/OVP/N, doklad č. 17 

Sdělují, že PSZ nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu 
a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o. 
Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., ze dne 31.8.2022, č.j. 2022/ID1068365654/Ko, doklad 
č. 18 

Po prostudování předloženého „Plánu společných zařízení" v rámci komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Věžky u Přerova bylo zjištěno, že níže uvedená 
zařízení, která jsou ve správě naší společnosti, vodovod pro veřejnou potřebu bude dotčen 
těmito úpravami: 

• vodovod PVC DN 200 mm (přívodní vodovodní řad Horní Moštěnice – Bochoř) 
HC5-R — polní cesta hlavní navržená k rekonstrukci 
VC6-R polní cesta vedlejší navržená k rekonstrukci  
LBK1 existující biokoridor podél vodního toku Svodnice, nefunkční – zahrnuje 

koryto Svodnice, břehové porosty, ornou půdu —návrh dosazení břehových porostů – IP2 
— navržená výsadba dřevin podél C6 

LBC1 — existující biocentrum, funkční lužní lesní porost ohraničen vodním tokem 
Svodnice, likvidace akátů  

KZ — krajinná zeleň liniová – svodnice  

• vodovod PVC DN 150 mm (přívodní řad Bochoř Věžky, Vlkoš)  
VC8 — stávající polní cesta, napojení na silnici vyšší třídy č. II/314 
A2 — přeložka komunikace 

Nemovitosti v k.ú. Věžky u Přerova naše společnost nevlastní.  
Do dalšího stupně projektové dokumentace „Plánu společných zařízení" 

požadujeme zapracovat níže uvedené: 

• Technický návrh komunikace ve vztahu ke stávajícímu vodovodu 

• Pro nově navržená zařízení požadujeme dodržení normy ČSN 73 6005 pro křížení, 
souběh a krytí stávajících i nově navržených sítí Nová podzemní vedení mohou 
křížit vodovod pro veřejnou potřebu pod úhlem min 45° až 90°. 

• Při úpravách terénu zajistit krytí vodovodu nejméně 1,2 m, nezřizovat krytí vyšší jak 
2,2 m 

• Zemní práce ve vzdálenosti menší jak m od vodovodního zařízení a jeho 
příslušenství budou prováděny pouze ručně. 

• Dále je nutné počítat s vymezením ochranného pásma vodovodního potrubí 
v souladu s § 23 Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., které 
umožňuje vlastníku či provozovateli přístup pro případnou plánovanou opravu či 
havárii včetně výkopových prací a vjezdu těžké mechanizace, Ochranné pásmo je 
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 1,5 m na každou 
stranu. 
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• Dále je v ochranném pásmu zakázané bez souhlasu vlastníka, popř. provozovatele 
vodovodu provádět zemní práce, stavby, vysazovat trvalé porosty, provádět 
skládky, terénní úpravy, které by omezovaly přístup k vodovodnímu řadu nebo které 
by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování. Výše uvedené 
vodovody byly řádně stavebně povoleny, a proto i po pozemkových úpravách musí 
případní noví vlastníci být prokazatelně seznámeni se skutečností, že na pozemku 
se nalézá vodovod pro veřejnou potřebu včetně zákonných povinností z jejich 
umístění vyplývajících. 

• V případě rozšíření nebo nově vybudovaných polních cest je nutné umístit vodovod 
do chráničky s přesahem 1,5 m na každou stranu, 

• V případě, že si pozemkové úpravy vyžádají přeložku vodovodu, budeme 
požadovat geodetické zaměření nové trasy vodovodu v souřadnicovém systému S-
JTSK a výškovém systému Bvp (Balt po v grafickém formátu DGN a geometrické 
plány pro zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

Vypracovanou projektovou dokumentaci požadujeme předložit ke schválení (příčné řezy 
křížení komunikace s vodovodem.). 
Pozn. projektanta: 
Stanovisko bere na vědomí. 
 

Pro plán společných zařízení byla využita aktualizovaná vyjádření k etapě 3.4.4. 
Rozbor současného stavu. Všechny další doklady jsou k dispozici v dokladové části 
předcházející etapy. 
 
Vyjádření dotčených orgánů státní správy 
 
Vyjádření zaslaná pozemkovému úřadu pro etapu Rozbor současného stavu (Etapa 
3.4.4.): 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 8.8.2017,  

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují následující: 
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále AOPK ČR) dle ustanovení 

§ 75 odst. 1 písm. e a § 78 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny v platném znění není v řešeném území orgánem ochrany přírody.  

- V řešeném území se nenachází pozemky ve vlastnictví ČR, kde příslušnost hospo-
daření s majetkem státu náleží AOPK ČR.  

- V řešeném území nejsou zastoupeny: zvláště chráněná území, památné stromy, bi-
osférické rezervace UNESCO, lokality soustavy Natura 2000, smluvně chráněná 
území, lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním vý-
znamem, mokřady dle Ramsarské úmluvy, biotop vybraných zvláště chráněných 
druhů savců, územní systém ekologické stability. 

- V řešeném území se nenachází: přírodní parky, přechodně chráněné plochy. 
- Územní systém ekologické stability je zastoupen pouze prvky lokální úrovně. Při 

vymezení vycházet z platného územního plánu obce Věžky. Při zapracování skla-
debných částí ÚSES do plánu společných zařízení zohlednit a dodržovat minimální 
prostorové parametry, tj. maximální délku a minimální šířku biokoridorů, minimální 
plochu u biocenter a zajistit návaznost na ÚSES v sousedních katastrálních úze-
mích.  

- Liniovým interakčním prvkům vymezit dostatečnou šířku, která umožní optimální 
růst a vývoj dřevin a neomezí využívání sousedních pozemků. Kromě prostorových 
parametrů přihlédnout k aktuálnímu stavu krajiny a limitům vyplývajícím z územně 
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plánovací dokumentace. U vodních toků ponechat dostatečný prostor pro přirozený 
vývoj toku. 

- U všech pozemků, na nichž jsou umístěny jednotlivé prvky místního ÚSES a inter-
akční prvky, vypořádat vlastnické vztahy. S ohledem na jejich funkci v krajině dopo-
ručují vyčlenit těmto prvkům samostatný pozemek s vlastním parcelním číslem a 
převedení vlastnického práva k pozemkům na obec. Z hlediska dalšího využití a 
obhospodařování provést změny druhů pozemků nebo jejich využití, které zabez-
pečí primární funkce těchto prvků a budou odpovídat typům společenstev, jež re-
prezentují. Optimální je jejich zařazení do kategorie ostatní plocha, zeleň.  

- Dle § 2, odst. 3 a § 4, odst. 3 vyhlášky č. 365/1992, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny, zpracování projektu ÚSES provádí pouze odborně způsobilá osoba, tzn. autori-
zovaný architekt ÚSES, s číselným označením autorizace A.3.1. Konečné vymeze-
ní skladebných částí lokální úrovně včetně interakčních prvků doporučují předem 
konzultovat s orgánem ochrany přírody, tj. Odborem životního prostředí Města Pře-
rov.  

- Významné krajinné prvky jsou zastoupeny pouze VKP ze zákona. K zásahům, které 
by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jejich eko-
logicko-stabilizační funkce, je nutné si vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody, Odboru životního prostředí Města Přerov. K takovým zásahům patří změny 
kultur, pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků apod. 

- V řešeném území je evidován výskyt zvláště chráněných druhů organismů evidova-
ných v databázích AOPK ČR https://portal.nature.cz/nd/find.php, které jsou chráně-
né ve všech svých vývojových stádiích, chráněn je jejich biotop:  

- v blízkosti železničního náspu železniční trati Kojetín – Přerov se nachází lokalita 
silně ohroženého druhu starčku poříčního (Senecio sarracenicus),  

- lesík v blízkosti vodního toku Svodnice SV od obce Věžky (vymezený územním 
plánem jako LBC 5) je biotopem silně ohrožených druhů netopýra rezavého (Nycta-
lus noctula), netopýra dlouhouchého (Plecotus austriacus) a netopýra ušatého (Ple-
cotus auritus) a kriticky ohroženého netopýra černého (Barbastella barbastellus).  

- Z přírodních biotopů se v lesním porostu na Mlýnském náhonu JV od obce vyskytu-
je biotop tvrdého luhu nížinných řek L2. 3. 

- Doporučení: V řešeném území nebyla realizována žádná opatření z dotačních pro-
středků Ministerstva Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí 
na zlepšení stavu přírody a krajiny. Na realizaci společných zařízení, jimiž jsou na-
plňována ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, lze využít mimo jiné dota-
ce z Programu péče o krajinu MŽP, z programu Podpora obnovy přirozených funkcí 
krajiny MŽP nebo z Operačního programu Životní prostředí. U těchto dotačních titu-
lů je jejich pracoviště příjemcem žádostí o dotaci a zároveň provádí odborné hod-
nocení předložených záměrů. U některých dalších dotačních titulů zpracovávají re-
gionální pracoviště AOPK ČR odborná stanoviska, která jsou povinnou přílohou pro 
podání žádosti (např. Program rozvoje venkova, Operační program Rybářství). 
Před zpracováním prováděcí projektové dokumentace na jednotlivá opatření proto 
doporučují předem konzultovat konkrétní návrhy na jejich pracovišti. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 11.5.2020, 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují následující stanovisko: 
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- Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a 
koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. 

- Zdůvodnění: 
- Předmětem koncepce jsou komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Věžky u Přerova. 

Stanovisko je požadováno k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách. 
- Zájmové území se nachází mimo území lokalit soustavy Natura 2000. V bezpro-

střední návaznosti se žádná lokalita soustavy Natura 2000 nenachází. Nejblíže zá-
jmovému katastru, ve vzdálenosti asi 2,9 km severozápadním směrem, se nachází 
evropsky významná lokalita Morava — Chropyňský luh CZ 0714085. Tato evropsky 
významná lokalita zaujímá úsek řeky Moravy s jejím okolím, přibližně mezi městy 
Olomouc a Kroměříž. Zahrnuje vodní toky, aluviální louky a lesy, mokřady a tůně, i 
část štěrkoven z okolí Tovačova s navazujícím lužním lesem a lučními enklávami 
mezi Kojetínem, Chropyní, Tovačovem a Kroměříží. Předmětem ochrany v evrop-
sky významné lokalitě jsou smíšené lužní lesy, přirozené vodní nádrže, extenzivní 
sečené louky, vlhkomilná společenstva a bobr evropský, čolek velký, hrouzek 
Kesslerův, modrásek bahenní a ohniváček černočárný. Orgán ochrany přírody uči-
nil závěr, že záměr vzhledem ke svému charakteru a umístění nemá potenciál způ-
sobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předměty ochrany výše 
uvedené evropsky významné lokality ani na jiné lokality soustavy Natura 2000. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 11.5.2020, 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují: 
- Oddělení lesnictví (Mgr. Nina Kuncová, tel.: 585 508 404): 
- Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž 

ochrana je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního 
prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Dle zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, ustanovení § 48 odstavec 3 je k vyjádření příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Magistrát města Přerova.  

- Oddělení vodního hospodářství – vodoprávní úřad (Vladimíra Kresáč Kubišová, tel. 
585 508 630): 

- Záměr se nedotýká zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci vodoprávní-
ho úřadu KÚOK. K vyjádření je věcně a místně příslušný vodoprávní úřad Magistrá-
tu města Přerova. 

- Oddělení ochrany přírody (RNDr. Miroslava Kudýnová, tel. 585 508 631): 
- Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve sta-

novisku krajského úřadu, orgánu ochrany přírody čj. KUOK 53412/2020 ze dne 11. 
5. 2020. Významný vliv koncepce na lokalitu soustavy Natura 2000 byl vyloučen. 

- Stanovisko k dotčení chráněných části přírody, jejichž ochrana je v kompetenci 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
Oddělení ochrany přírody podle § 77a zákona č. 114/19962 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: V zájmovém území se nenachází zvláště 
chráněné území nebo jeho ochranné pásmo. 

- Zdůvodnění: 
- Zájmové území se nachází mimo území lokalit soustavy Natura 2000. V bezpro-

střední návaznosti se žádná lokalita soustavy Natura 2000 nenachází. Nejblíže zá-
jmovému katastru, ve vzdálenosti asi 2,9 km severozápadním směrem, se nachází 
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evropsky významná lokalita Morava — Chropyňský luh CZ 0714085. Významný vliv 
koncepce na lokalitu soustavy Natura 2000 byl vyloučen. 

- V zájmovém území se nenachází zvláště chráněné území nebo jeho ochranné 
pásmo, ani skladebný prvek územního systému ekologické stability nadregionální 
nebo regionální úrovně, který by měl být do KoPÚ zapracován. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, souhrnné stano-
visko, 12.6.2020, 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova vydávají toto souhrnné vyjádření: 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí: 
1) Jako příslušný orgán dle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (oprávněná úřední osoba: RNDr. 
Tomáš Ehl): 

- Sdělují následující požadavky: V rámci řešení KoPÚ je nezbytné do dokumentace 
zapracovat ochranu a tvorbu územního systému ekologické stability, ochranu vý-
znamných krajinných prvků, ochranu dřevin rostoucích mimo les, podmínky ochrany 
údolních niv, řešení protierozních a protipovodňových opatření v extravilánu obce, 
zejména potřebu zachování, obnovy a ochrany trvalých travních porostů zejména v 
údolní nivě a řešení zeleně ve volné krajině v návaznosti na plán ÚSES. Řešení 
musí zajišťovat ochranu významných krajinných prvků, a to včetně protierozní 
ochrany a ochrany před splachy cizorodých látek na plochu VKP. 

- Nezbytným podkladem je ÚTP NR-R ÚSES ČR (MMR a MŽPČR), ZÚR OK, platný 
územní plán obce a dále zpracovaný a projednaný generel lokálního ÚSES rozpra-
covaný v platném územním plánu obce. Uvedenou ÚPD je třeba plně respektovat. 
Návrh výsadeb skladebných částí ÚSES musí být proveden v souladu s plánem 
systému ekologické stability, minimálně tak, jak byl tento schválen v souladu s §5 
vyhl. č. 395/92Sb. v územně plánovací dokumentaci. Rovněž je třeba řešit návaz-
nosti všech prvků ÚSES dle již zpracovaných nebo rozpracovaných pozemkových 
úprav sousedních k.ú., respektive dle územních plánů sousedních obcí. 

- Území řešené KoPÚ nezahrnuje plochy zvláště chráněných území a jejich ochran-
ných pásem. Orgán ochrany přírody upozorňuje, že k pozemkové úpravě je si po-
zemkový úřad povinen před schválením opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody podle §4 odst. 2 zák. č. 114/92Sb. Na všech pozemcích, které budou dle 
plánu společných zařízení uvažovány v souladu s ÚPD a projednaným generelem 
lokálního ÚSES jako součásti biokoridorů, resp. biocenter bude navržené využití 
pozemků odpovídat kategorii krajinná zeleň s výsadbami dřevin, tj. kultura ostatní 
plocha, les. Biokoridor lokálního významu musí mít zabezpečenou minimální poža-
dovanou šíři plochy pro výsadbu 15 m, regionálního a nadregionálního významu 
minimální požadovanou šíři 40-50 m. Na všech pozemcích uvažovaných jako sou-
části interakčních prvků, bude zabezpečen pás o šíři min. 5 m odpovídající kategorii 
krajinná zeleň pro výsadbu dřevin nejlépe s protierozní funkcí, popř. plocha pro pro-
tierozní opatření. Plochy prvků ÚSES včetně interakčních prvků budou v rámci spo-
lečných zařízení nejlépe na samostatných pozemcích. Druhová skladba dřevin musí 
vycházet z plánu systému ekologické stability, tak, jak byl tento schválen v souladu 
s §5 vyhl. č. 395/92Sb. v územně plánovací dokumentaci. 

- Pozemky mohou být zásadně řešeny pouze tak, aby nedocházelo k úbytku trvalých 
travních porostů a ostatních ploch a k neopodstatněným zásahům do zeleně v kra-
jině. V případě změny kultury je nutno postupovat v souladu s ustanoveními sta-
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vebního zákona, změny louky nebo pastviny na ornou půdu lze uskutečnit jen na 
základě souhlasu orgánu ochrany ZPF podle §2 zákona 334/92Sb. 

- Návrh plánu společných zařízení a následně i návrh KoPÚ jako celku bude vždy 
projednáván s orgánem ochrany přírody, a to nejlépe již ve fázi rozpracovanosti. 

2) Jako příslušný orgán dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (opráv-
něná úřední osoba: Irena Dvořáková): 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují, že orgán veřejné správy v oblasti odpado-
vého hospodářství, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné 
stanovisko dle § 79odst. 4, zákona o odpadech k umístění stavby, ke změně využití 
území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpis z hlediska 
nakládání s odpady. Zájmy na úseku odpadového hospodářství v působnosti tohoto 
orgánu nejsou komplexními pozemkovými úpravami v katastrálním území Věžky u 
Přerova dotčeny. 

3) Jako příslušný orgán dle § 27 odst. 1 písm. f) a podle ustanovení § 11 odst. 3 záko-
na č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Ča-
gánek): 

- V souladu s ustanovením PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA 
STŘEDNÍ MORAVA - CZ07, část E.4, bod BD3, Omezování prašnosti ze stavební 
činnosti, uplatňují požadavek na „Opatření k omezení prašnosti - mezi možná opat-
ření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maxi-
mální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případ-
ně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před 
výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu“. 

4) Jako příslušný orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Březina): 

- Zájmy na úseku státní památkové péče v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou 
dotčeny. 

5) Jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších právních předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Hřibová): 

- Upozorňují, že pořizovatelé KoPÚ jsou povinni dbát ochrany podzemních a povr-
chových vod a řídit se ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6) Jako příslušný orgán dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná 
úřední osoba: Ing. Jitka Havličková): 

- Pořizovatel je povinen se řídit zásadami ochrany ZPF v souladu s ust. § 4 zákona. 
V území řešeném KoPÚ je třeba zabezpečit ochranu pozemků, které jsou ohroženy 
erozí a navrhnout účinná a komplexní protierozní opatření. Zjistí-li pořizovatel, že u 
pozemků, které jsou součástí ZPF, došlo ke vzniku nesouladu druhu pozemku se 
stavem vedeným v KN, žádají o identifikaci těchto pozemků. Toto se týká současně 
i pozemků, které by měly být převedeny ze ZPF na ostatní plochu v rámci provede-
ní KoPÚ. 

7) Jako příslušný orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Mgr. Marek Herman): 

- V k.ú. Věžky u Přerova se nachází minimum pozemků určených k plnění funkcí le-
sa. Přesto upozorňují, že pořizovatelé KoPÚ jsou povinni dbát zachování lesa a řídit 
se přitom ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění ně-
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kterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jsou povinni navrhnout 
a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního 
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější 

8) Jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyjma § 24 a § 25 
zákona o pozemních komunikacích a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 
16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední 
osoba: Ing. Tomáš Bouda): 

- K žádosti nebyla přiložena projektová dokumentace. Upozorňují, že v případě do-
tčení ochranného pásma krajských silnic je nutno požádat Odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí, odd. stavební úřad, jako příslušný silniční správní úřad o po-
volení provádět stavby, popř. terénní úpravy, v silničním ochranném pásmu podle § 
32 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Žadatel doloží situaci s vyznačením 
polohy požadované stavby a s vyznačením ochranného pásma komunikace, a vy-
jádření vlastníka pozemní komunikace (zejména kvůli určení kilometráže). V přípa-
dě úprav připojení polních cest k silnicím či místním komunikacím je nutno požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení připojení (úpravy připojení, popř. zrušení 
připojení) veřejně přístupné účelové komunikace k silnici či místní komunikaci podle 
§ 10 zákona o pozemních komunikacích. Dále upozorňují, že jakákoliv výstavba 
nových či stavební úprava stávajících veřejně přístupných pozemních komunikací 
(tzn. i polních cest) musí být povolena příslušným speciálním stavebním úřadem. 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení doprav-
ně správních agend: 

9) Jako příslušný správní úřad dle § 40 zákona č. 13/197 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů ‒ pouze § 24 a § 25 zákona o pozemních ko-
munikacích (oprávněná úřední osoba: Iva Ratiborská): 

- Zájmy na úseku pozemních komunikací v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou 
dotčeny. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje: 
10)  Jako příslušný orgán územního plánování podle § 6 odst. 1 a v souladu s ust. § 

96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Milan Kubík): 

- Katastrální území Věžky u Přerova náleží do správního území obce Věžky, pro kte-
rý platí Územní plán Věžky, který byl schválen Zastupitelstvem obce Věžky dne 
29.04.2009, s účinností od 15.05.2009. Pro zpracování dokumentace KoPÚ poža-
dují tuto územně plánovací dokumentaci a zásady jejího řešení respektovat, a to 
zejména na příslušná ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpra-
vách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlast-
nických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších před-
pisů, kdy plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací doku-
mentací. Do Územního plánu Věžky lze nahlédnout na Obci Věžky, na Magistrátu 
města Přerova, odboru koncepce a strategického rozvoje, anebo na internetových 
stránkách města Přerova  

- https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/uzemni-planovani/uzemni- 
planyostatnich-obci-orp-prerov/uzemni-plan-vezky.html.  

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, 28.8.2017, 
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- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc (dále jen 
„ČIŽP“), jako orgán ochrany přírody dle ust. § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělují, že v zájmovém území se 
nenachází žádné zvláště chráněné území, památný strom ani území soustavy NA-
TURA 2000. 

- V uvedeném katastrálním území je znám aktuálně prokázaný výskyt zvláště chrá-
něných druhů – z rostlin např. starček poříční a z živočichů moták pochop, moták 
lužní, čejka chocholatá, čáp bílý, jestřáb lesní, křepelka polní, křeček polní, netopýr 
rezavý aj. Přítomnost těchto druhů je zaznamenána v Nálezové databázi ochrany 
přírody České republiky. Tyto druhy mohou být při realizaci některých opatření v 
rámci pozemkových úprav (např. úpravy koryt vodních toků, odstraňování dřevin 
rostoucích mimo les apod.) dotčeni, v tomto případě je třeba uvedené skutečnosti 
projednat v souladu s ust. § 48–50 resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. s Krajským 
úřadem Olomouckého kraje, který je příslušným orgánem ochrany přírody ve věci 
vydávání výjimek ze zákazů. 

- V případě kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné povolení ke kácení dřevin 
místně příslušného orgánu ochrany přírody v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 
114/1992 Sb. Dále ČIŽP upozorňuje, že podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 114/1992 Sb. jsou mj. chráněny také významné krajinné prvky (lesy, rašeli-
niště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy) a při zásazích do nich musí být po-
stupováno ve smyslu § 4 odst. 2 tohoto zákona. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Bučovice, 10.6.2020, 

- Sdělují, že v předmětném území nemají žádné inženýrské sítě ve vlastnictví ČR. 
Dále upozorňují na ochranné pásmo lesa 50 m, vyplývající ze zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích. 

- Na severu řešeného území se nachází pozemek p.č. 85/1, TTP zapsaný na LV 
č. 244 pro ČR, MZe. V terénu se jedná o pozemek s lesním porostem. U této ne-
movitosti žádají v rámci KoPÚ zajistit změnu druhu pozemku na lesní pozemek. 
V této záležitosti jednají s ÚZSVM, odborem Odloučené pracoviště Přerov. Dále 
požadují zachovat zpřístupnění jejich nemovitostí v k.ú. Bochoř (p. č. 1812) navazu-
jících na zájmové území v k.ú. Věžky u Přerova. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Archeologický ústav AV ČR, Brnp, v. v. i., 11.5.2020, 

- Upozorňují, že celé řešené území je územím s archeologickými nálezy a jako 
takové je chráněno podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění, tzn.: 

- Má-li dojít na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch 
terénu (hloubení výkopů při výstavbě protierozních a protipovodňových opatření, 
komunikací apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických 
nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického 
výzkumu. Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby 
přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu 
na dotčeném území. 

- V elektronické podobě je možno podklady s vyznačenými pozitivně prokázanými 
archeologickými lokalitami získat u správce Státního archeologického seznamu, tj. 
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na Oddělení památkové archeologie Generálního ředitelství Národního 
památkového ústavu. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Olomouci, 25.5.2020, 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují následující: 
- Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot: Ve vy-

tyčeném katastrálním území nejsou žádná plošně památkově chráněná území (pa-
mátková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo). Ve vytyčeném katastrál-
ním území se nachází jedna kulturní památka, zapsaná do Ústředního seznamu 
kulturních památek České republiky (viz dále jen ÚSKP ČR), která spadá pod režim 
ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů: 

o Boží muka z roku 1740, u polní cesty do Vlkoše, na poz. parcele č. 302, k.ú. 
Věžky u Přerova, rejst. č. ÚSKP 41311/8-605. 

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zá-
kona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

- Mimo legislativní rámec konstatují, že se v řešeném území nachází tři objekty cha-
rakteru památky místního významu, které by měly být z pohledu zájmů památkové 
péče zachovány a chráněny na místě samém: 

o Kaple P. Marie, na návsi, na poz. parc. č. 56, k.ú. Věžky u Přerova. 
o Kamenný kříž, u polní cesty do Vlkoše, na poz. parc. č. 296, k.ú. Věž-

ky u Přerova. 
o Památník obětem I. sv. války, u kaple, na poz parc. č. 400, k.ú. Věžky 

u Přerova. 
- Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemají ke KoPÚ v katastrál-

ním území Věžky u Přerova žádné další připomínky. 
Toto písemné vyjádření není podkladem pro vydání závazného stanoviska výkonného or-
gánu státní památkové péče, tj. oddělení životního prostředí a památkové péče, odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí, Magistrátu města Přerov, a nenahrazuje jeho 
správní rozhodnutí. 
Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Ministerstvo životního prostředí, 22.5.2020, 

- Za státní správu geologie z hlediska evidence zájmů chráněných zákonem č. 
44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), sdělují, že po-
rovnáním mapových zákresů, které mají k dispozici („Surovinový informační sys-
tém“, který je k dispozici na webových stránkách České geologické služby) a zasla-
ných podkladů, nezasahují do řešeného území výhradní ložiska nerostných surovin, 
na která se vztahují zásady ochrany podle horního zákona. 

- Z uvedeného důvodu nemají k plánovanému záměru připomínky. Pouze pro úplnost 
za úsek ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) upozorňují, že ná-
vrh plánu společných zařízení, zpracovávaný v návaznosti na komplexní pozemko-
vé úpravy, musí být posouzen z hlediska dopadů na ZPF a opatřen souhlasným 
stanoviskem příslušného orgánu ochrany ZPF (v daném případě Magistrátu města 
Přerova) ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 12.5.2020, 
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- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále 
OBÚ) s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle usta-
novení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 
Sb., vzpp., nestanovuje žádné podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních práv-
ních předpisů k provádění KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova vzhledem k tomu, že se 
KoPÚ nedotýkají zájmů chráněných zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), vzpp. a v předmětném katastrálním území do-
tčeném KoPÚ není rovněž situován žádný dobývací prostor vedený OBÚ v evidenci 
dobývacích prostorů a jejich změn. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 3.6.2020, 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují: 
- V obvodu KoPÚ procházejí silnice II/436 a III/04719, které jsou ve vlastnictví Olo-

mouckého kraje, majetkové správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc.  

- Veřejné zájmy na úseku silničního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství ja-
ko příslušného silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, 
ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“), komplexní pozemkovou úpravou nejsou do-
tčeny.  

- Ve vztahu k chráněným zájmům výše uvedené silnice sdělují, že při zpracování ná-
vrhu KoPÚ musí být respektována ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích a 
ust. § 11, § 12 a přílohy č. 3 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů vymezující podmínky zřizování nových dopravních připojení nebo 
úpravu stávajících ve vztahu ke stávajícím silnicím a dále ust. § 30, § 32 a § 33 zá-
kona o pozemních komunikacích týkající se silničního ochranného pásma silnice. 
Současně v případě výsadby ovocných dřevin podél silnice musí být respektovány 
zásady na vzdálenosti kmenů stromů od okraje zpevnění vozovky dané čl. 13.7.3 
ČSN 73 6101/Změna Z1 Projektování silnic a dálnic. 

- Konkrétní dotčení výše uvedené silnice na řešeném území musí být projednáno a 
odsouhlaseno s příslušným silničními správním úřadem, kterým je Magistrát města 
Přerova. Za vlastníka silnice je příslušný se vyjádřit její majetkový správce. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 27.5.2020, 

- Katastrálním územím Věžky u Přerova prochází krajské komunikace II/436 a 
II/04719. Olomoucký kraj vlastní v k. ú. Věžky u Přerova pozemky, které by mohly 
být KoPÚ dotčeny. Ke KoPÚ nemají zásadních námitek za předpokladu dodržení 
níže uvedených podmínek. 

- Pokud by se v připravované KoPÚ vyskytly pozemky pod krajskými silnicemi, které 
nejsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, doporučují provést KoPÚ dle níže uvede-
ných podmínek, aby při budoucím majetkoprávním dořešení mezi ostatními subjek-
ty a Krajským úřadem Olomouckého kraje byly hranice silničních pozemků v soula-
du se silničním zákonem. 

- Pozemkové úpravy je nutné řešit tak, aby silniční pozemek byl v intravilánu obce 
mezi zvýšenými obrubami a v extravilánu obce byl pozemek vymezen nejen silnicí, 



strana 37     

 

 

 

ale i jejím příslušenstvím, což jsou mosty, propustky (pouze pod krajskými silnicemi, 
nikoliv pod sjezdy napojujícími se na krajské silnice), silniční příkopy, stromoví (mi-
mo intravilán obce) a pomocný silniční pozemek v rozsahu cca 60 cm za vnější 
hranou příkopů, svahů, násypů, dále svodidla a zábradlí, vše v souladu s § 11-14 
zák. č.13/97 Sb. o pozemních komunikacích. 

- Prosí o odsouhlasení změn číslování pozemků či jejich nově provedené podlomení 
a rovněž změny výměr projednat s jejich organizací ještě před zasláním soupisu ná-
roků na Krajský úřad Olomouckého kraje a poskytnout jejich organizaci situační 
plány s novými parcelními čísly z důvodu provedení změn v invertarizaci původních 
pozemků a změn jejich účetních hodnot, které se po KoPÚ většinou mění, aby měli 
uveden v soulad původní stav s nově navrženým řešením pozemků.  

- V případě, že v rámci KoPÚ dojde k přesunutí výměry z jednoho k. ú. na druhé, 
prosí o odsouhlasení změn. 

- Nově vzniklé pozemky přeberou pouze v kultuře ostatní plocha, nikoliv vodní plochy 
apod. Pro příjezd k okolním pozemkům z krajských silnic je nutné především využít 
stávající sjezdy nebo polní, účelové či obslužné komunikace s cílem minimalizovat 
přímé výjezdy na krajské silnice. Doporučují při řešení plánu společných zařízení 
konzultaci, či jednání na místě samém. V případě plánovaného zřizování nového 
připojení (obslužné, účelové, komunikace apod.) musí vlastník tohoto pozemku být 
srozuměn s tím, že o každé nové připojení na silniční síť musí požádat příslušný 
silniční správní úřad s doložením souhlasu Policie ČR DI Přerov včetně vyjádření 
jejich organizace, v němž budou uvedeny technické podmínky jednotlivých připoje-
ní. O řádné povolení musí požádat vlastník nezávisle na KoPÚ i přesto, že budou 
plánovaná nová napojení na silnice schválena v KoPÚ. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Správa železnic, 8.6.2020, 

ČD Telematika a.s. 
- V řešeném zájmovém území nutno respektovat trasy drážních sdělovacích kabelů v 

majetku Správy železnic, s.o. Zařízení DK, TK. Průběhy dle příloh. Požadují zacho-
vání přístupu ke kabelovým trasám. Již zasláno. 

Odbor přípravy stavby 
- Návrh pozemkových úprav musí být koordinován s projektovou přípravou stavby 

„Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín-Přerov, která mimo jiné zahrnuje 
zdvojkolejnění a přeložky železniční trati, rekonstrukce stávajících mostních objektu 
a náhradu rušených úrovňových železničních přejezdů (nadjezdy, podjezdy). V 
současné době je zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stav-
by. 

Stavební správa východ 
- Požadují, aby se zpracovatel pozemkových úprav seznámil s aktuálním projekto-

vým řešením DÚR stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Pře-
rov”. Podklady je možné si vyžádat u zpracovatele dokumentace: Ing. Petr Jemelka, 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, mob: 
605 229 160, email: jemelka@moravia.cz. Při návrhu pozemkových úprav, zejména 
pozemků pro obslužné komunikace souběžné s tratí, žádají o respektování projek-
tového řešení modernizace tratě a navrženou budoucí hranici drážního pozemku. 

Oblastní ředitelství (OŘ) Olomouc vydává toto vyjádření: 
OŘ Olomouc souhlasí s KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova za těchto podmínek: 

- Samotné vytýčení pozemků je nutno provést se souhlasem příslušné Správy želez-
nic, s.o.—Oblastního ředitelství Olomouc (Správa železniční geodezie, pan Radek 
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Přikryl tel: 728 127 513; Prikryl@szdc.cz; Nerudova 1, 772 58 Olomouc). Případné 
připomínky (odsouhlasení, nároky) k projednávané komplexní pozemkové úpravě 
zpracovává rovněž Správa železnic, s.o. – Oblastní ředitelství Olomouc. 

- Kabelové trasy by měli zůstat na pozemcích ve vlastnictví ČR, jinak je třeba zřídit 
věcné břemeno přístupu, údržby a opravy inženýrských sítí. 

- Zřídit podél tělesa dráhy přístupovou komunikaci. 
Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
CETIN a.s., 9.4.2021, 

- Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě určení 
důvodu vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující vyjádření: Dojde ke 
střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. 

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmín-
kami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření v dokladové části. 

- Přílohami vyjádření jsou: Všeobecné podmínky ochrany SEK, Informace k vytýčení 
SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s., Informace o možném napojení na SEK 
ve vlastnictví společnosti CETIN a.s., situační výkres. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
 

 

ČEPRO, a. s., 28.5.2020, 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují, že se v místě, které bylo vymezeno v žá-
dosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastní-
kem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jejich 
zájmy. 

- Současně sdělují, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítě-
mi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým 
společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník a provozovatel sítí technické infrastruktury, 
předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré 
informace o poloze svých zařízení. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 

ČEPS, a. s., 12.5.2021 

- Sdělují, že se v řešeném území nenachází žádné zařízení přenosové soustavy ani 
jeho ochranné pásmo.  

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 

ČEZ Distribuce, a.s., 12.5.2021, 

- V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na i uvedeném zájmovém území nachází nebo 
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: 

- Nadzemní síť VVN, VN; podzemní síť NN, trafostanice. 
- Další podrobnosti a podmínky jsou uvedeny ve vyjádření v dokladové části.  
- Přílohami vyjádření jsou: Situační výkres, Podmínky pro provádění činností 

v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a 
zařízení technické infrastruktury.  

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 

ČEZ ICT Services, a.s., 11.5.2020, 
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- Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na vymezeném zájmovém 
území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, 
a. s. 

- Zároveň upozorňují, že není vyloučeno, že se ve vymezeném zájmovém území na-
chází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 

Dial Telecom, a.s., 7.5.2020, 

- Sdělují následující: v zájmovém území se nenachází v současné době žádné pod-
zemní komunikační vedení ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
GasNet, s.r.o., 29.5.2020, 

- GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruk-
tury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

- V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení a přípojky: STL 
plynovody a přípojky plynu. 

- Přílohou zasílají orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek 
(dále jen PZ) ve správě jejich společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pou-
ze pro informaci o poloze PZ. 

- Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska. In-
formace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v di-
gitální podobě získáte na adrese: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. 
Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho po-
lohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě žádosti: 
http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/ 

- Podmínky, které požadují zapracovat do PD jsou uvedeny ve vyjádření – viz dokla-
dová část. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Net4Gas, s.r.o., 11.5.2020, 

- Sdělují, že KoPÚ v k.ú Věžky u Přerova nezasahují do bezpečnostního pásma VTL 
plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.  

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
SITEL, spol. s r.o., 19.5.2020, 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují, že v předmětném území není umístěno 
zařízení ve vlastnictví spol. SITEL.  

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Telco Pro Services, a.s., 11.5.2020, 

- Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na vymezeném zájmovém 
území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, 
a. s. Zároveň upozorňují, že není vyloučeno, že se ve vymezeném zájmovém úze-
mí nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 

Telia Carrier Czech Republic a.s., 9.5.2020, 

- Telia Carrier Czech Republic a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3265/10, 
Strašnice, 130 00, Praha 3, lČ: 26207842, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
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Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6808 (dále „Telia”), sděluje: V předmět-
ném území není umístěno zařízení ve vlastnictví spol. Telia Carrier. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Vodafone Czech Republic a.s., 6.5.2020, 

- Sdělují, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., na základě předložené do-
kumentace ze dne 6.5.2020 souhlasí s realizací projektu. V zadaném zájmovém 
území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází 
žádné podzemní ani nadzemní vedení jejich společnosti. Platnost vyjádření je 1 rok 
od data vydání. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 27.5.2020, 

- Sdělují, že se v zájmovém území nachází jejich zařízení – vodovod pro veřejnou 
potřebu, který má dle odst.  3 § 23 zákona č. 274/2001 Sb. vymezené ochranné 
pásmo 1,5 m nebo 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodo-
vodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 
m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího 
líce zvyšují 1,0 m. Jedná se o vodovodní přivaděč Bochoř – Věžky, Vlkoš 
z materiálů PVC DN 150. Zmíněné vodárenské zařízení bylo vybudováno na zákla-
dě právoplatných správních rozhodnutí, a tedy s vědomím vlastník pozemků. Pova-
žují za nezbytné vyznačit jejich trasy do podkladů k pozemkovým úpravám a 
v případech, kdy vlivem pozemkových úprav dojde ke změně vlastníka pozemků in-
formovat nové vlastníky o existenci těchto zařízení.  

- Digitální podklady od jejich zařízení přikládají v příloze vyjádření. 
- Návrh technického řešení KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova požadují předložit 

k odsouhlasení.  
Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 19.5.2020, 

- Dne 6.5.2020 obdržel Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov (dále jen „KP“) od Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Po-
bočky Přerov (dále jen „SPÚ“) oznámení o zahájení komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Věžky u Přerova. Výsledky KoPÚ budou využity v souladu s § 40 odst. 
1 písmeno c) zákona číslo 256/2013 Sb. (katastrální zákon), pro obnovu katastrál-
ního operátu. 

- V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ve smyslu § 56 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje KP obecné podmínky, které jsou jejich obsahem vyjádření 
v příloze.  

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 20.5.2020, 

- Ke KoPÚ v k.ú. Věžky u Přerova sdělují, že Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových k dnešnímu dni neeviduje v daném katastrálním území žádný majetek. 

Projektant bere připomínky na vědomí a zapracoval je do předmětné dokumentace. 
 
Tato vyjádření budou doplněna o došlá vyjádření k PSZ. 
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1.2  O P A T Ř E N Í  S L O U Ž Í C Í  K E  Z P Ř Í S T U P N Ě N Í  P O Z E M K Ů  

1 .2 .1  Z Á S A D Y  N Á V R H U  O P A T Ř E N Í  S L O U Ž Í C Í C H  K E  Z P Ř Í S T U P N Ě N Í  P O -

Z E M K Ů  

V komplexních pozemkových úpravách se ke zpřístupnění pozemků používají 
zejména stávající nebo navržené polní cesty, příp. stávající sjezdy ze silnic, které se ale 
zpravidla využívají k napojení stávajících nebo navržených polních cest. Ke zpřístupnění 
pozemků je možno využít i místní komunikace. 

Kategorie cest vymezuje ČSN 73 61093 – Projektování polních cest a ČSN 73 6108 
– Lesní dopravní síť. O zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice nebo místní 
komunikace rozhoduje příslušný silniční úřad, ale určení kategorie cest je věcí pozemkové 
úpravy. Rozhodujícími kritérii pro určení hierarchie polních cest v rámci sítě je jejich svoz-
ná plocha a spojovací funkce mezi sídly v území. Tomuto významu by pak měly odpovídat 
i parametry vozovky. S ohledem na reliéf krajiny a způsob hospodaření je návrhová rych-
lost u polních cest snížena na 15-20 km/h. 

 
Obvodem KoPÚ prochází dvě silnice, a to II. a III. třídy. Jedná se o silnici II/436 Ko-

jetín-Doloplazy, vede jižně a jihozápadně, propojuje obce Kojetín a Doloplazy, prochází 
městem Přerov. Do řešeného území zasahuje v západní části. Na silnici je navržena pře-
ložka (dle ÚP Věžky u Přerova záměr označen A2 a dle ZÚR Ok záměr označenD041). 
Silnice III/04719 je spojovací silnice mezi intravilánem obce Věžky a silnicí II/436. Obě sil-
nice4 pomocí hospodářských sjezdů a polních cest v zájmovém území zpřístupňují země-
dělské pozemky. 

Ze zadání komplexních pozemkových úprav vyplývá potřeba zpracování dokumen-
tace technického řešení na stávající polní cesty. Zpravidla je uvažováno s kategorií pol-
ních cest. Při návrhu řešení cest byla brána v potaz i nutnost přístupu pro navazující lesní 
pozemky a případné pokračování cestní sítě do sousedních katastrálních území.  

 
Pro všechny cesty v Plánu společných zařízení je navrhovaným budoucím vlastní-

kem zpravidla obec (zde obec Věžky) nebo Česká republika, Státní pozemkový úřad, příp. 
stávající vlastník. Změna může nastat ve fázi návrhu nového uspořádání pozemků při 
upřesnění potřeby státní a obecní půdy pro společná zařízení. 

Při návrhu cestní sítě jsou respektovány požadavky obce, sboru zástupců 
i dotčených orgánů státní správy. Koncepce silniční dopravy v k.ú. Věžky u Přerova byla 
čerpána ze Silniční a dálniční mapy ČR, z územního plánu obce Věžky u Přerova. Pasport 
místních komunikací nebyl doložen, projektant využil pouze pasport mostků a propustků 
v dotčeném k.ú. Věžky u Přerova. 

 

1.2 .2  K A T E G O R I Z A C E  S Í T Ě  P O L N Í C H  C E S T  A  Z Á K L A D N Í  P A R A M E T R Y  J E -

J I C H  P R O S T O R O V É H O  U S P O Ř Á D Á N Í   

Ve smyslu ČSN 73 6108 a ČSN 73 6109 jsou cesty kategorizovány: 
 

 

3 Normy ČSN nejsou právně závazné, ale pouze doporučené, proto jsou jako doporučené uváděny 

i parametry polních cest. Přesnou specifikaci polních cest (zejména krytu vozovky) je nutné řešit při prová-
děcím projektu v rámci dokumentace pro stavební povolení. Povinnost postupovat podle ČSN může vznik-
nout na základě právního předpisu. 
4 Popis silniční sítě je uveden v části 3.4.4 Rozbor současného stavu. 
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Hlavní polní cesty 
Hlavní polní cesty soustřeďují dopravu z vedlejších polních cest, jsou napojeny 

na místní komunikace nebo na silnice III. třídy, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozem-
ků přímo k zemědělské usedlosti. Plní i funkci protierozního a interakčního prvku. Hlavní 
polní cesty navrhujeme zpravidla jednopruhové s výhybnami P 5,0/20 (pokud není uvede-
no jinak). Pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak, jsou cesty navrženy 
s cestním příkopem a jednostrannou alejí. Cestu, cestní příkop a zpravidla i doprovodnou 
zeleň v návrhu nového uspořádání umisťujeme do jednoho pozemku. 

V obvodu komplexních pozemkových úprav při plánu společných zařízení byly katego-
rizovány dvě hlavní polní cesty, žádná nová nebyla navržena. 

 
Vedlejší polní cesty 
Vedlejší polní cesty zajišťují dopravu z přilehlých pozemků a jsou napojeny na hlavní 

polní cesty, mohou být napojeny i na místní komunikace nebo silnice III. třídy. Plní i funkci 
protierozního a interakčního prvku. Vedlejší polní cesty jsou vždy navrženy jednopruhové, 
zpravidla P 4,0/15, zpevněné, v odůvodněných případech nezpevněné, výhybny jsou do-
poručené. U vedlejších polních cest je možná i kolejová úprava. Pokud není uvedeno ji-
nak, jsou jednostranné aleje u vedlejších polních cest umístěny do jednoho pozemku 
s vlastní cestou. 

V obvodu komplexních pozemkových úprav při plánu společných zařízení bylo katego-
rizováno 11 vedlejších polních cest, z toho bylo 7 navržených k rekonstrukci a 1 k no-
vostavbě. 

S ohledem na místní podmínky jsou navrhovány cesty v šíři (P 4,0/15) tak, aby terén 
a šířkové uspořádání umožňovaly max. přístupnost pozemků. 

 
Doplňkové („letní/sezónní“) polní cesty  
Doplňkové polní cesty zajišťují sezónní komunikační propojení v rámci půdních bloků 

nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky, ale mohou být i hranicemi druhu pozemku. 
Jsou vždy jednopruhové, zpravidla š. 3,5 m, výhybny ani obratiště se neuvažují, navrhují 
se zatravněné bez podélného a příčného odvodnění. Jejich využití je vhodné zvláště 
v luční trati nebo na půdách s příznivou propustností tak, aby nebylo nutné jejich zpevnění 
a odvodnění. 

V obvodu komplexních pozemkových úprav byly kategorizovány stávající doplňkové 
polní cesty (13x) a byla navržena 1 doplňková cesta k rekonstrukci. 

Síť doplňkových cest bude dále doplněna v návrhu nového uspořádání pozemků tak, 
aby byly zpřístupněny všechny vlastnické pozemky. Cestní síť doplňkových polních cest 
bude navržena na základě scelení pozemků, ale míru scelení nelze v současné době nijak 
předvídat. Pokud je blok orné půdy užíván jedním uživatelem, tak se tyto cesty zpravidla 
nevytyčují ani nerealizují, ale užívají se v rámci okolních pozemků. V případě, že vlastník 
některého z pozemků, jež zpřístupňují, se rozhodne svůj pozemek užívat samostatně, je 
možné pozemek cesty vytyčit, a tím se zajistí přístup na jeho pozemky. 

Konečné umístění hospodářských sjezdů bude upřesněno až v aktualizované verzi 
PSZ po návrhu nového uspořádání pozemků dle potřeby pro zpřístupnění. 

 
Lesní cesty 
Lesní cesty jsou zpravidla jednopruhové lesní odvozní cesty umožňující svým 

prostorovým uspořádáním a nezbytnou technickou vybaveností alespoň sezónní provoz 
směrodatným vozidlem; zimní údržba se nepředpokládá. Povrch cesty se doporučuje 
podle podmínek v podloží buďto opatřit provozním zpevněním nebo vozovkou. V případě 
únosného a dobře odvodněného podloží mohou být lesní cesty i bez provozního zpevnění 
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povrchu. Cesty musí být opatřeny odpovídajícím odvodněním koruny nebo tělesa lesní 
cesty a musí být vybaveny výhybnami. Největší povolený podélný sklon cesty závisí na 
morfologii terénu, na povrchu cesty (s vozovkou, provozním zpevněním anebo 
nezpevněná) a kvalitě odvodnění. Největší povolený podélný sklon nivelety cesty 
s vozovkou je 12 %; bez zpevnění na nesoudržných zeminách nemá přesáhnout 10 %, 
u soudržných zemin jen 8 %. 

V komplexních pozemkových úpravách nejsou obsaženy lesní cesty, ani nejsou 
navrženy k doplnění jako novostavby. 

 
Odvodnění cest 
Pokud to konfigurace terénu umožňuje, jsou cesty navrhovány v rovině s terénem bez 

příkopu a s takovým příčným spádem, aby případná přitékající voda volně přetekla přes 
vozovku. Tím nedochází k nežádoucímu soustřeďování vody podél cesty a odpadá 
problém s její likvidací. Také se snižují náklady na její realizaci, odpadá realizace dalších 
navazujících opatření (propustky, příkopy) a zlepšuje se vodní režim krajiny, protože 
nedochází ke zbytečně zrychlenému odtoku dešťových srážek. Komunikace se navrhují 
zpravidla s příčným sklonem 2,5-3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní 
pláně je také příčným sklonem min. 3 % směrem do okolních pozemků. Krajnice se 
navrhují se sklonem v rozmezí 6-8 %. 

Odvodnění vozovky rovněž může být řešeno příčnými žlaby, které jsou zaústěny 
buďto do okolního terénu, pokud to konfigurace terénu dovoluje, nebo svedeny do 
vsakovacích jímek (o půdorysném rozměru zpravidla 1 x 2 metry). Do těchto jímek bude 
svedena rovněž trubní drenáž, která odvodňuje pláň cest, případně bude zaústěna do 
vodních toků. Hloubka jímek bude stanovena na základě inženýrsko-geologického 
průzkumu (dle rychlosti infiltrace zemin) ve vyšším stupni PD. 

 
Vegetační doprovod 
Zpravidla se navrhuje po jižní nebo západní straně cesty, aby tato cesta byla budoucí 

alejí stíněna a aby bylo minimalizováno zastínění zemědělské půdy. Z hlediska druhové 
skladby jsou navrhovány zejména domácí listnaté dřeviny. Zpravidla se navrhuje do 
jednoho pozemku s polní cestou. 

 
Z hlediska napojení na okolní katastrální území jsou důležité zejména polní cesty VC4 

(pokračuje do k.ú. Horní Moštěnice), HC5-R (pokračuje do k.ú. Bochoř, Horní Moštěnice), 
VC6-R (pokračuje do k.ú. Lověšice u Přerova), VC9-R, VC12-R, VC13-R, DC17 (pokračují 
do k.ú. Vlkoš u Přerova), DC18 (pokračuje do k.ú. Kanovsko) a DC19 (pokračuje do k.ú. 
Kanovsko a k.ú. Horní Moštenice). 

Komplexní pozemkové úpravy již proběhly v k.ú. Bochoř, odkud se na řešené území 
napojuje jedna cesta označená C107, je situovaná na severním okraji intravilánu obce 
Věžky, do řešeného území nezasahuje. Žádné další cesty se nenapojují, obě k.ú. jsou od 
sebe oddělena železniční tratí a vodním tokem Svodnice. Dále KoPÚ proběhly a v k.ú. 
Říkovice u Přerova, odkud se na řešené území nenapojují žádné cesty (hranici mezi 
oběma k.ú. tvoří vodní tok Moštěnka). V současné době jsou zahájené KoPÚ v k.ú. 
Lověšice u Přerova (již proběhla etapa PSZ a RDK je naplánovaná k datu 07/2021) a 
KoPÚ II v severovýchodní části k.ú. Bochoř a KoPÚ v k.ú. Horní Moštěnice. V rámci PSZ 
Věžky je nutno s probíhajícími KoPÚ návrh cestní sítě dále zkoordinovat ve spolupráci 
s pobočkou SPÚ. 

V řešeném území probíhá projekt Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – 
Přerov (objednatel: SŽDC, státní organizace). Do severní části zasahuje plánovaná 
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dostavba dálnice D1 Říkovice – Přerov, v řešeném území se jedná o VPS A1. Návrh 
cestní sítě je potřeba koordinovat s těmito projekty, viz návrh cest HC5-R a VC6-R. 

 
 



strana 45     

 

 

 

Základní parametry prostorového uspořádání hlavních, vedlejších, lesních 
a doplňkových polních cest 
 
HC1-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Dolní Louky, Vrchní Louky. 
Popis: Polní cesta HC1-R je pokračováním cesty z východní části intravilánu obce. Cesta směřuje severo-
východně lokalitami „Dolní louky“ a „Vrchní louky“. Oboustranně zpřístupňuje bloky orné půdy. V km 0,810 
se stáčí esovitě jihovýchodně a v km 0,915 severovýchodně. Cesta končí napojením na cestu HC5-R a VC6-
R v severní části řešeného území. Cesta má dle KN evidovanou parcelu v celé délce ve vlastnictví Obce 
Věžky. 
Na cestu se napojují v km 0,000 cesty VC2a-R a VC14-R, v km 0,205 cesta DC3, v km 0,810 cesta VC2b 
a v km 0,915 cesty VC4 a VC24-N.  
Povrch cesty je na části zpevněný do km 0,200, dále nezpevněný, hlinitý až kamenitý s travnatým pruhem 
uprostřed (do km 0,915). Cesta není odvodněna příkopem. Cesta je rovinatá, maximální podélný sklon cesty 
v km 1,100 až 1,160 je 1 %. Doprovodnou zeleň tvoří vzrostlé dřeviny oboustranně v km 0,020 až 0,800 
(IP5). V km 0,810 až 0,915 je po levé straně veden navržený LBK6 a od km 0,940 je podél cesty navržený 
IP4.  
Polní cesta HC1-R je navržena jako zpevněná P 5,0/20, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V5 až 
V7), asfaltová o základní šířce jízdního pruhu 4,0 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m, alternativně se štěrkovým krytem 
šířky 5,0 m bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, 
odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navr-
žené další odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původ-
ního terénu. Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 1,502 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: štěrková, hlinitá – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Podél cesty stávající zeleň, vzrostlé dřeviny oboustranně v km 0,020 až 
0,800 (IP5). V km 0,810 až 0,915 je po levé straně veden navržený LBK6 a od km 0,940 je podél cesty navr-
žený IP4. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není. 
Popis objektů: V5, V6, V7. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, meliorace, záplavové území Q100. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

VC2a-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Dolní Louky. 
Popis: Polní cesta VC2a má stejný počátek s cestou HC1-R na okraji intravilánu, vede dále podél zastavěné 
části obce po levé straně a bloku orné půdy po pravé. V km 0,230 se stáčí k severovýchodu a pokračuje 
podél vodního toku Svodnice. Na mostku M3 v km 0,330 končí napojením na DC3, za mostem pokračuje 
cesta C107 v k.ú. Bochoř a dále pokračuje další částí již bez navržené rekonstrukce jako VC2b. Cesta zpří-
stupňuje koryto toku Svodnice a ornou půdu. Cesta má dle KN evidovanou parcelu v celé délce ve vlastnictví 
Obce Věžky. 
Na cestu se v km 0,330 napojuje cesta VC2b a cesta DC3, za mostem pokračuje cesta C107 v k.ú. Bochoř. 
Povrch cesty je zpevněný, štěrkový v km 0,000 až 0,330. Dále je cesta nezpevněná, travnatá. Cesta není 
odvodněná příkopem. Cesta je rovinatá, maximální podélný sklon cesty je 1 %. Doprovodnou zeleň tvoří 
břehové porosty podél vodního toku Svodnice po levé straně od km 0,230 do km 0,334 (LBK2). 
Polní cesta VC2a-R je navržena jako zpevněná P 4,0/15, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, asfaltová 
o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým krytem šířky 4,0 m 
bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění 
zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navržené další 
odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. 
Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
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Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,334 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodnou zeleň tvoří břehové porosty podél vodního toku Svodnice po 
levé straně od km 0,230 do km 0,330 (LBK2). Nová není navržena. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: napojení na místní komunikaci. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: OP elektro VN nadzemní. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

VC2b 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Dolní Louky 
Popis: Polní cesta VC2b pokračuje dále od mostku M3 již bez návrhu rekonstrukce. V km 0,630 se VC2b 
stáčí jihovýchodně a končí napojením na cestu HC1-R v km 0,860. Cesta zpřístupňuje koryto toku Svodnice 
a ornou půdu. Cesta má dle KN evidovanou parcelu v celé délce ve vlastnictví Obce Věžky.  
Povrch cesty je cesta nezpevněný, travnatý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodnou zeleň tvoří bře-
hové porosty podél vodního toku Svodnice po levé straně od km 0,000 do km 0,630 (LBK2). Od km 0,630 je 
po levé straně cesty veden navržený LBK6. Maximální podélný sklon cesty je 1 %. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,860 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: cesta nemá doprovodnou zeleň. 
Doplňková funkce: není. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: napojení na účelovou komunikaci. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, meliorace. 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

DC3 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Dolní Louky. 
Popis: Polní cesta DC3-R se odpojuje z cesty HC1-R v km 0,205 Vede severozápadně napříč blokem orné 
půdy, situovaná v lokalitě „Dolní louky“. Po levé straně je vysázená alej ovocných stromků. Napojuje se na 
mostku M3 na cestu VC2a-R resp. na cestu VC2b. Mimo řešené území pokračuje v k.ú. Bochoř jako cesta 
C107. Cesta má dle KN evidovanou parcelu s druhem pozemku orná půda ve vlastnictví Obce Věžky. Maxi-
mální podélný sklon cesty je 1 %. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodnou zeleň tvoří výsadba 
ovocných stromů po levé straně cesty (KZ2).  
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,314 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodnou zeleň tvoří výsadba ovocných stromů po levé straně cesty 
(KZ2). 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, VT Svodnice (M3), meliorace 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
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VC4 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Vrbovec, Záhatí 
Popis: Polní cesta VC4 se napojuje na cestu HC1-R (v km 0,915), resp. VC24-N (v km 0,973). Vede jihový-
chodně na hranici bloku orné půdy po levé straně a zarostlým sadem po pravé straně. Končí na katastrální 
hranici s k.ú. Horní Moštěnice v lokalitě „Vrbovec“. Dále se nachází tok Mlýnský náhon a most M6 (nutná 
rekonstrukce mostku) a cesta pokračuje v k.ú. Horní Moštěnice. Cesta má dle KN evidovanou parcelu ve 
vlastnictví Obce Věžky. 
Povrch cesty je nezpevněný, hlinitý s travnatým pruhem uprostřed. Cesta není odvodněná příkopem. Dopro-
vodnou zeleň tvoří vzrostlé dřeviny po pravé straně cesty, po levé straně je veden navržený LBK6. Maximál-
ní podélný sklon cesty 4 %. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,106 km. 
Maximální podélný sklon: 4 %. 
Popis konstrukce: panelová – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodnou zeleň tvoří vzrostlé dřeviny po pravé straně cesty, po levé 
straně je veden navržený LBK6. 
Doplňková funkce: není. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: napojení na účelovou komunikaci. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: VT Mlýnský náhon (M6), meliorace. 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

HC5-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Hloužky, Vrchní Louky. 
Popis: Polní cesta HC5-R je pokračováním polní cesty z k.ú. Bochoř. Vede napříč severní částí řešeného 
území nejprve podél toku Svodnice (po pravé straně), po levé straně se nachází blok orné půdy v lokalitě 
„Hloužky“. V km 0,240 Svodnici překračuje pomocí mostu M4 a pokračuje východně podél navržené přeložky 
vodního toku Svodnice (plocha A1). V současné době se oboustranně nachází bloky orné půdy. Končí na 
katastrální hranici s k.ú. Horní Moštěnice a navazuje na cestu v tomto katastrálním území. Cesta má dle KN 
evidované dvě parcely, obě ve vlastnictví Obce Věžky. 
Na cestu se v km 0,235 napojuje cesta VC6-R. 
Povrch cesty je zpevněný, štěrkový. Cesta není odvodněná příkopem – po pravé straně protéká vodní tok 
Svodnice (v km 0,000 až 0,240). Doprovodnou zeleň tvoří vzrostlé dřeviny po pravé straně v korytě Svodnice 
(LBC1, částečně funkční LBK1) a od km 0,240 po levé straně v podobě navrženého LBK1. Maximální podél-
ný sklon cesty 1 %. 
Polní cesta HC5-R je navržena jako zpevněná P 5,0/20, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, asfaltová 
o základní šířce jízdního pruhu 4,0 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m, alternativně se štěrkovým krytem šířky 5,0 m 
bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění 
zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navržené další 
odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. 
Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,541 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodnou zeleň tvoří porosty podél toku Svodnice. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod, elektro VN nadzemní, ÚAN I, záměr A1, VT 
Svodnice (M4). 
Vodovodní řad je nutné vést v cestě chráničkou. Hloubka uložení potrubí nebyla sondována. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
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DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

VC6-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Hloužky. 
Popis: Polní cesta VC6-R se napojuje na cestu VC5-R v km 0,235 v severní části řešeného území. Vede 
severovýchodně mezi dvěma bloky orné půdy. Cesta končí na katastrální hranici s k.ú. Lověšice u Přerova 
a dále pokračuje cesta v tomto katastrálním území. Cesta má dle KN evidovanou parcelu ve vlastnictví Obce 
Věžky. 
Povrch cesty je nezpevněný, hlinitý. Cesta není odvodněná příkopem. Cesta je rovinatá, maximální podélný 
sklon cesty je 1 %. Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje, ale po levé straně cesty je navržen IP2.  
Polní cesta VC6a-R je navržena jako zpevněná P 4,0/15, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, asfaltová 
o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým krytem šířky 4,0 m 
bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění 
zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navržené další 
odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu, 
maximální podélný sklon cesty 1 %. Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí 
podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,246 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Nová doprovodná zeleň je navržena (IP2) po levé straně cesty. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: napojení na účelovou komunikaci. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod, OP elektro VN nadzemní, záměr A1, meliorace. 
Vodovodní řad je nutné vést v cestě chráničkou. Hloubka uložení potrubí nebyla sondována. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

VC7-R 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Újezdy. 
Popis: Polní cesta VC7-R je pokračováním místní komunikace z intravilánu obce Věžky. Je situovaná 
v lokalitě „Újezdy“ na severozápadním okraji intravilánu. Vede severně až severovýchodně podél hranice 
obvodu KoPÚ (po pravé straně) a orné půdy po levé straně. V km 0,075 překračuje strouhu IDVT 10202510 
(propustek P1). Cesta končí napojením na cestu v k.ú. Bochoř. Cesta má dle KN evidovanou parcelu ve 
vlastnictví Obce Věžky. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta není odvodněná příkopem. Liniová doprovodná zeleň se podél 
cesty nevyskytuje, v km 0,000 až 0,075 a 0,230 až 0,293 se po levé straně nachází dřeviny v intravilánu 
(zahrady) a v km 0,075 až 0,100 je po levé straně zahrada navazující na strouhu IDVT 10202510 
s nepravidelně rozmístěnými stromy. 
Polní cesta VC7a-R je navržena jako zpevněná P 4,0/15, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, asfaltová 
o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým krytem šířky 4,0 m 
bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění 
zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navržené další 
odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. 
Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,296 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: - 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: napojení na místní komunikaci. 
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Popis objektů: propustek P1. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, elektro NN nadzemní, STL plyno-
vod, sdělovací podzemní, VT bezejmenný (P1).  
Na křížení s plynovodem je nutné panelové krytí. Vodovodní řad je nutné vést v cestě chráničkou. Hloubka 
uložení potrubí nebyla sondována. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

VC8 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Újezdy. 
Popis: Polní cesta VC8 se napojuje na silnici II/436 (hospodářskými sjezdy S1 a S2) v západní části řeše-
ného území. Vede severovýchodně podél železniční trati po levé straně a bloků orné půdy po pravé straně. 
V km 0,030 kříží strouhu IDVT 10202510 (propustek P2). Cesta je v celé délce situovaná v koridoru pro mo-
dernizaci železniční trati č. 300. V rámci této modernizace je navržena přeložka cesty VC8 jižně podél silnice 
II/436 s novým napojením na silnici III/04719 na okraji intravilánu. Cesta nemá v současné době dle KN evi-
dovanou parcelu.  
Povrch cesty je nezpevněný, hlinitý až kamenitý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se 
vyskytuje po levé straně v podobě náletových dřevin podél železniční trati. 
Rozhledové poměry v místě napojení na silnici II/314 (sjezd S1 a S2) jsou předběžně vyhodnoceny jako 
vyhovující (rozhled vpravo je přes železniční přejezd se světelnou signalizací).  
Z důvodu nového vybudování nadjezdu nad železnicí nebudou sjezdy v budoucnu využitelné. Proto je nutné 
zpřístupnit pozemky v místě od obce Věžky. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,218 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se vyskytuje po levé straně v podobě náletových dřevin 
podél železniční trati. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: napojení na II/314. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, NN nadzemní, trafostanice, STL 
plynovod, sdělovací kabel, vodovod, OP dráhy, VT bezejmenný (P2). 
Na křížení s plynovodem je nutné panelové krytí. Vodovodní řad je nutné vést v cestě chráničkou. Hloubka 
uložení potrubí nebyla sondována. 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

DC9 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Díly. 
Popis: Polní cesta DC9 se napojuje na silnici II/436 (hospodářským sjezdem S3) v západní části řešeného 
území v lokalitě „Díly“. Vede západně k železniční trati, kde se stáčí jihozápadně. Pokračuje podél trati, která 
je nyní situovaná po pravé straně cesty.  Cesta zpřístupňuje bloky orné půdy v lokalitě „Díly“. DC9 vede až 
ke hranici řešeného území, dále pokračuje v k.ú. Vlkoš a Přerova. Od km 0,260 cesta částečně zasahuje do 
koridoru pro modernizaci železniční trati č. 300. Cesta má dle KN evidované parcely ve vlastnictví Obce 
Věžky a Obce Vlkoš. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý až hlinitý s vyjetými kolejemi. Cesta není odvodněná příkopem. Dopro-
vodná zeleň se vyskytuje od km 0,260 po pravé straně v podobě náletových dřevin podél trati. Po levé stra-
ně je navržený IP11 a od km 0,510 je navržené LBC2. 
Rozhledové poměry v místě napojení na silnici II/314 (sjezd S3) jsou předběžně vyhodnoceny jako vyhovují-
cí. Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,630 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se vyskytuje od km 0,260 po pravé straně v podobě 
náletových dřevin podél trati. Po levé straně je navržený IP11 a od km 0,510 je navržené LBC2. 
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Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: OP dráhy, sdělovací podzemní, Q100 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

VC10-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Záhony. 
Popis: Polní cesta VC10-R je pokračováním účelové komunikace v jihozápadní části intravilánu obce. Vede 
jihozápadně mezi bloky orné půdy v lokalitě „Záhony“. V km 0,010 se po pravé straně nachází boží muka 
(nemovitá kulturní památka) a dvě doprovodné lípy. Od km 0,080 až 0,255 je po pravé straně situovaná za-
stavitelné plocha (B1). Cesta končí napojením na silnici II/436 hospodářským sjezdem S5 v jihozápadní části 
řešeného území. Cesta má dle KN evidovanou parcelu v celé délce ve vlastnictví Obce Věžky. Maximální 
podélný sklon cesty je 1 %. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý až hlinitý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se 
podél cesty nevyskytuje, pouze v km 0,010 po levé straně dvě lípy. Po pravé straně je navržen IP12 (mezi 
zastavitelným územím a cestou). 
V km 0,005 kříží cestu DC11.  
Polní cesta VC10a-R je navržena jako zpevněná P 4,0/15, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, asfalto-
vá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým krytem šířky 4,0 
m bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění 
zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navržené další 
odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. 
Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry v místě napojení na silnici II/314 (sjezd S5) jsou předběžně vyhodnoceny jako vyhovují-
cí. Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,283 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje, pouze v km 0,010 po levé 
straně dvě lípy. Po pravé straně je navržen IP12 (mezi zastavitelným územím a cestou). 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: napojení na II/251. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací podzemní, vodovod, nemovitá kulturní památ-
ka. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

DC11 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Záhony. 
Popis: Polní cesta DC11 se odpojuje od cesty DC12 (asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty) 
v jihozápadní části intravilánu obce. Cesta vede severozápadně podél obvodu KoPÚ. Zpřístupňuje bloky 
orné půdy. V km 0,185 jsou po levé straně situovaná boží muka a následně v km 0,195 kříží cestu VC10-R. 
Dále pokračuje podél pásu dřevin na hraně obvodu KoPÚ a končí napojením na silnici II/346 hospodářským 
sjezdem S4. Tento sjezd ale nebude využíván z důvodu zaslepení cesty a novému zbudování nadjezdu u 
železnice. Cesta má dle KN evidované dvě parcely ve vlastnictví Obce Věžky. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se podél cesty 
vyskytuje od km 0,230 až 0,390 po pravé straně v podobě pásu dřevin. 
Rozhledové poměry v místě napojení na silnici II/314 (sjezd S4) jsou předběžně vyhodnoceny jako vyhovují-
cí. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,462 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
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Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se podél cesty vyskytuje od km 0,230 až 0,390 po pravé 
straně v podobě pásu dřevin. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací kabel, vodovod, nemovitá kulturní památka 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

DC12 
Návrh opatření: stávající polní cesta – cyklostezka. 
Umístění: Záhony. 
Popis: Jedná se o asfaltovou komunikaci pro pěší a cyklisty DC12. Začíná v intravilánu obce ze silnice 
III/04719. Při napojení na silnici je umístěn zákaz vjezdu motorovým vozidlům. Cesta vede jihozápadně do 
lokality „Záhony“. V km 0,040 jsou po levé straně situovaná boží muka a dvě lípy. V km 0,290 cesta přechází 
přes vodní tok Svodnice pomocí lávky pro pěší a cyklisty (označená M2). Dále pokračuje cesta v k.ú. Vlkoš u 
Přerova. Cesta má dle KN evidovanou parcelu ve vlastnictví Obce Věžky. 
Povrch cesty je zpevněný, asfaltový, je určena převážně pro pěší a cyklisty. Cesta není odvodněná příko-
pem. Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje, v km 0,040 se nachází dvě lípy a po pravé straně je 
v celé délce navržen IP13.  
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,290 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje, v km 0,040 se nachází dvě 
lípy a po pravé straně je v celé délce navržen IP13. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: VT Svodnice (M2) 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

VC13-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Hrubý trávník. 
Popis: Polní cesta VC13-R je pokračováním účelové komunikace v jižní části intravilánu obce. Vede jihozá-
padně podél toku Svodnice po pravé straně a orné půdy v lokalitě „Hrubý trávník“ po levé straně. Cesta po 
200 m navazuje na hranici obvodu KoPÚ a dále pokračuje v k.ú. Vlkoš u Přerova. Cesta má dle KN evidova-
nou parcelu v celé délce ve vlastnictví Obce Vlkoš. Maximální podélný sklon cesty je 1 %. 
Povrch cesty je zpevněný, štěrkový. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se vyskytuje po 
pravé straně cesty v podobě břehových porostů podél Svodnice (částečně funkční LBK3). 
V km 0,010 se na cestu napojuje VC14-R. 
Polní cesta VC13-R je navržena jako zpevněná P 4,0/15, jednopruhová, obousměrná bez výhyben, asfaltová 
o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým krytem šířky 4,0 m 
bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění 
zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navržené další 
odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. 
Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,199 km. 
Maximální podélný sklon: 1,0 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se vyskytuje po pravé straně cesty v podobě břehových 
porostů podél Svodnice (částečně funkční LBK3). 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: STL plynovod. 
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Na křížení s plynovodem je nutné panelové krytí. Hloubka uložení potrubí nebyla sondována. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

VC14-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Dolní louky, Hrubý trávník. 
Popis: Polní cesta VC14-R má stejný počátek s cestou HC1-R (napojení v km 0,000). Vede jihozápadně 
podél intravilánu obce, po levé straně zpřístupňuje ornou půdu. V km 0,245 kříží cestu VC16-R. V km 0,410 
se prudce stáčí k severozápadu a končí napojením na cestu VC13-R. Cesta má dle KN evidovaných několik 
parcel ve vlastnictví Obce Věžky. Maximální podélný sklon cesty je 1 %. 
Povrch cesty je zpevněný, štěrkový. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se podél cesty 
nevyskytuje, po pravé straně navazuje zeleň v zahradách v intravilánu.   
Na cestu se napojuje v km 0,245 cesta VC16-R a v km 0,410 cesta DC15. 
Polní cesta VC14a-R je navržena jako zpevněná P 4,0/15, jednopruhová, obousměrná s výhybnami, asfalto-
vá o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým krytem šířky 4,0 
m bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění 
zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navržené další 
odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. 
Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,541 km. 
Maximální podélný sklon: 1,0 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje, po pravé straně navazuje 
zeleň v zahradách v intravilánu. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není. 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, STL plynovod. 
Na křížení s plynovodem je nutné panelové krytí. Hloubka uložení potrubí nebyla sondována. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

DC15 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Hrubý trávník. 
Popis: Polní cesta C15 se napojuje na cestu C14 v km 0,410 v lokalitě „Hrubý trávník“.  Cesta směřuje jiho-
východně mezi dvěma bloky orné půdy. Zpřístupňuje lesní porost situovaný při vodním toku Mlýnský náhon. 
Lesní porost je součástí LBC3. Cesta má dle KN evidovanou parcelu ve vlastnictví Obce Věžky. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň (KZ3) je od km 
0,040 po pravé straně cesty v podobě výsadby mladých stromů (ovocné dřeviny) a v km 0,360 navazuje na 
lesní porost (LBC3).  
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,368 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň (KZ3) je od km 0,040 po pravé straně cesty v podobě 
výsadby mladých stromů (ovocné dřeviny) a v km 0,360 navazuje na lesní porost (LBC3). 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
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VC16-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Bříští, Hrubý trávník. 
Popis: Polní cesta VC16-R je pokračováním účelové komunikace z intravilánu obce. Začíná na křížení 
s cestou VC14-R (v km 0,245) na hranici obvodu KoPÚ. Pokračuje jihovýchodně mezi bloky orné půdy. V km 
0,365 kříží vodní tok Mlýnský náhon (most M5) a zde se napojuje navržená polní cesta VC24-N. V km 0,370 
až 0,535 vede podél hranice obvodu KoPÚ (lokalita „V Bříští“ po levé straně). V km 0,720 kříží vodní tok 
IDVT 10201890. Cesta končí napojením na cestu DC19 v jihovýchodní části řešeného území. Cesta má dle 
KN evidované parcely ve vlastnictví Obce Věžky. Maximální podélný sklon cesty je 1 %. 
Povrch cesty je zpevněný, štěrkový až kamenitý v km 0,000 až 0,535. Od km 0,535 je cesta nezpevněná, 
hlinitá. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se vyskytuje v km 0,000 až 0,140 po levé straně 
v podobě vzrostlých a nově vysázených dřevin. Dále v km 0,360 až 0,370 cesta kříží vodní tok Mlýnský ná-
hon s doprovodnou zelení. Od km 0,540 do km 0,705 jsou po levé straně vzrostlé břízy (KZ4). Dle ÚP je 
podél cesty navržen v celé délce interakční prvek IP14.   
Na cestu se napojuje v km VC24-N v km 0,380 cesta DC17 a v km 0,535 cesta DC23. 
Polní cesta VC16-R je navržena jako zpevněná P 4,0/15, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V2), 
asfaltová o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým krytem 
šířky 4,0 m bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, 
odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá navr-
žené další odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původ-
ního terénu. Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,873 km. 
Maximální podélný sklon: 1,0 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se vyskytuje v km 0,000 až 0,140 po levé straně 
v podobě vzrostlých a nově vysázených dřevin. Dále v km 0,360 až 0,370 cesta kříží vodní tok Mlýnský ná-
hon s doprovodnou zelení. Od km 0,540 do km 0,705 jsou po levé straně vzrostlé břízy (KZ4). Dle ÚP je 
podél cesty navržen v celé délce interakční prvek IP14. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není. 
Popis objektů: V2, most M5. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, NN podzemní, VT Mlýnský náhon 
(M5), VT bezejmenný (podzemní křížení), OPVZ, meliorace, Q100, AZZÚ Moštěnky. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

DC17 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: V Bříští, Louka. 
Popis: Polní cesta DC17 se napojuje na cestu VC16-R v km 0,380 v lokalitě „V Bříští“. Napojení se nachází 
v blízkosti mostu M5 přes vodní tok Mlýnský náhon. Cesta vede jižně až jihozápadně podél Mlýnského ná-
honu, po levé straně zpřístupňuje blok orné půdy. V km 0,400 se Mlýnský náhon odklání a cesta pokračuje 
mezi bloky orné půdy k hranici obvodu KoPÚ. Dále vede spůlně v k.ú. Vlkoš u Přerova a k.ú. Kanovsko. 
Cesta má dle KN evidovanou parcelu od km 0,230 (parcela se napojuje na VC16-R v km 0,535) ve vlastnic-
tví Obce Věžky. Maximální podélný sklon cesty je 1 %. 
Na cestu se v km 0,345 napojuje cesta DC18a. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý až hlinitý s vyjetými kolejemi. Cesta není odvodněná příkopem. Dopro-
vodnou zeleň tvoří břehové porosty podél Mlýnského náhonu (spadají do LBC3). Dále je od km 0,400 navr-
žen IP19.  
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,514 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
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Popis vegetačního doprovodu: Doprovodnou zeleň tvoří břehové porosty podél Mlýnského náhonu (spa-
dají do LBC3). Dále je od km 0,400 navržen IP19. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, NN podzemní, Q100, AZZÚ Moštěn-
ky 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

DC18a 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Louka. 
Popis: Polní cesta DC18a se napojuje na cestu DC17 v km 0,345. Vede jihovýchodně mezi dvěma bloky 
orné půdy. V km 0,235 kříží cestu DC19, dál se cesta stáčí se jižně už jako DC18b-R a pokračuje podél 
strouhy IDVT 10201167 do lokality „Za řekou“. Cesta má dle KN evidovanou parcelu v km 0,000 až 0,430 ve 
vlastnictví Obce Věžky. Maximální podélný sklon cesty je 1 %. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň není přítomna. 
V km 0,000 až 0,200 je po levé straně navržený LBK5. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,229 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň není přítomna. V km 0,000 až 0,200 je po levé straně 
navržený LBK5. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: meliorace, Q100, AZZÚ Moštěnky. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: --- 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

DC18b-R 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: Louka, Za řekou. 
Popis: Polní cesta DC18b-R vede od křížení s DC19 (jako pokračování DC18a) jižním směrem do lokality 
Za řekou. Na konci se napojuje na cestu DC20 v km 0,883. Vede podél strouhy IDVT 10201167, od km 
0,200 do km 0,833 vede cesta podél katastrální hranice s k.ú. Kanovsko. Končí napojením na polní cesty 
mimo obvod KoPÚ v k.ú. Kanovsko. Cesta má dle KN evidovanou parcelu v km 0,000 až 0,200 ve vlastnictví 
Obce Věžky, dále je cesta spůlná ve vlastnictví Obce Věžky a Obce Vlkoš5. Maximální podélný sklon cesty 
je 1 %. 
Cesta v km 0,000 kříží cestu DC19, v km 0,833 se napojuje cesta DC20. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta je od v km 0,030 až 0,833 odvodněna vodním tokem IDVT 
10201167 po pravé straně. Doprovodnou zeleň tvoří v km 0,030 až 0,080 po pravé straně remíz s listnatými 
dřevinami (IP3) a od km 0,200 dřeviny v korytě toku (mimo obvod KoPÚ). Od km 0,000 je po levé straně 
navržen IP18. 
Cesta je navržena jako nezpevněná š. 3,5 m, jednopruhová, obousměrná s výhybnou (V1), travnatá se zá-
kladní šířkou jízdního pruhu 3,5 m, bez krajnic. Cesta je navržena bez odvodňovacích příkopů, odvodnění je 
zde řešeno pouze příčným sklonem 5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným 
sklonem 5 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě 
přebírá výškový průběh původního terénu. Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny 
rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,883 km. 
Maximální podélný sklon: 1,0 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající, travnatá – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 

 

5 Vlastnictví cesty bude řešeno v návrhu nového uspořádání pozemků. 
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Popis vegetačního doprovodu: Doprovodnou zeleň tvoří v km 0,030 až 0,080 po pravé straně remíz 
s listnatými dřevinami (IP3) a od km 0,200 dřeviny v korytě toku (mimo obvod KoPÚ). Od km 0,000 je po levé 
straně navržen IP18. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není. 
Popis objektů: V1. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, AZZÚ Moštěnky, OP letiště. 
Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
 

DC19 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Tršaly. 
Popis: Polní cesta DC19 je pokračováním cesty z k.ú. Kanovsko. Je situovaná v jihovýchodní části řešené-
ho území. Vede severovýchodně mezi bloky orné půdy až k hranici obvodu KoPÚ a dále pokračuje v k.ú. 
Horní Moštěnice. Cesta má dle KN evidované parcely ve vlastnictví Obce Věžky. 
Cesta v km 0,150 kříží cestu DC18a a DC18b-R, v km 0,270 se napojuje cesta DC21, v km 0,540 se napoju-
je cesta VC16-R a dále mimo obvod KoPÚ se napojuje cesta DC22. 
Povrch cesty je částečně zpevněný, hlinitý s proštěrkováním v km 0,000 až 0,150. Dále je cesta nezpevně-
ná, hlinitá až travnatá. Doprovodná zeleň se podél cesty převážně nevyskytuje, v km 0,080 až 0,120 je po 
pravé straně listnatý remíz (IP3). V km 0,000 až 0,150 je po levé straně dle ÚP navržen interakční prvek 
IP17 a od km 0,300 je po levé straně navržen IP16. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,749 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se podél cesty převážně nevyskytuje, v km 0,080 až 
0,120 je po pravé straně listnatý remíz (IP3). V km 0,000 až 0,150 je po levé straně dle ÚP navržen inter-
akční prvek IP17 a od km 0,300 je po levé straně navržen IP16. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: ÚAN I, Q100, AZZÚ Moštěnky, zatrubněné HOZ 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

DC20 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Tršaly, Kanovsko. 
Popis: Polní cesta DC20 se napojuje na cestu DC18b-R v km 0,833 v jižní části řešeného území. Cesta 
směřuje východně mezi bloky orné půdy, podél hranice řešeného území k ochranné hrázi vodního toku Moš-
těnka, kde cesta končí. Cesta má dle KN evidovanou parcelu ve vlastnictví Obce Věžky. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se podél cesty 
nevyskytuje, po pravé straně je v k.ú. Kanovsko navržen lokální biokoridor.  
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,254 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje, po pravé straně je v k.ú. 
Kanovsko navržen lokální biokoridor. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: elektro VN nadzemní, Q100, AZZÚ Moštěnky 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
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DC21 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Tršaly. 
Popis: Polní cesta DC21 se napojuje na polní cestu DC19 v km 0,270. Je situovaná v lokalitě „Tršaly“. Vede 
jihovýchodně mezi bloky orné půdy. Končí zpřístupněním ochranné hráze vodního toku Moštěnka. Cesta 
kříží území s archeologickými nálezy I. stupně (v km 0,015 až 0,140 km). Cesta má dle KN evidovanou par-
celu ve vlastnictví Obce Věžky. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta je úzká, málo využívaná, tvoří travnaté rozhraní mezi dvěma 
bloky orné půdy. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje.  
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,213 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: ÚAN I, Q100, AZZÚ Moštěnky 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 

 
DC22 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: Tršaly. 
Popis: Polní cesta DC22 se napojuje na cestu DC19 na hranici řešeného území. Napojení je situované 
v k.ú. Horní Moštěnice. Cesta vede podél katastrální hranice, přibližně v km 0,100 hranici překračuje a po-
kračuje dále v řešeném území. Cesta má dle KN evidovanou parcelu v celé délce ve vlastnictví Obce Horní 
Moštěnice, dle zaměření skutečného stavu částečně zasahuje do k.ú. Věžky u Přerova. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta je úzká, málo využívaná, tvoří travnaté rozhraní mezi dvěma 
bloky orné půdy. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje.  
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,182 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se podél cesty nevyskytuje. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: Q100, AZZÚ Moštěnky 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

DC23 
Návrh opatření: stávající polní cesta. 
Umístění: V Bříští, Palestýna. 
Popis: Polní cesta DC23 se napojuje na cestu VC16-R v km 0,535 v lokalitě „V Bříští“. Cesta vede severo-
východně podél hranice obvodu KoPÚ po levé straně a orné půdy po pravé straně. Cesta končí na kata-
strální hranici s k.ú. Horní Moštěnice, kde zpřístupňuje blok orné půdy v lokalitě „Palestýna“ (mimo obvod 
KoPÚ). Cesta má dle KN evidovanou parcelu v celé délce ve vlastnictví Obce Věžky. 
Povrch cesty je nezpevněný, travnatý. Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň se vyskytuje po 
levé straně cesty v oploceném areálu (převážně borovice).  
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Délka: 0,202 km. 
Maximální podélný sklon: 1 %. 
Popis konstrukce: travnatá – stávající. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající. 
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Popis vegetačního doprovodu: Doprovodná zeleň se vyskytuje po levé straně cesty v oploceném areálu 
(převážně borovice). 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není 
Popis objektů: ---. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: Q100, AZZÚ Moštěnky, meliorace 
Předpokládané stavební práce: bez úprav. 
DTR: nebyla vyhotovena. 
 

VC24-N 
Návrh opatření: polní cesta navržená k rekonstrukci. 
Umístění: V Bříští, Dolní louky, Záhatí. 
Popis: Polní cesta VC24-N začíná odpojením z VC16-R v km 0,365, která zde kříží vodní tok Mlýnský náhon 
(most M5). Cesta VC24-N vede podél vodního toku severozápadně, stále v těsném souběhu až 
k navrženému ochrannému valu Věžky (více o valu v kapitole 1.4.2.2.), vedle něhož paralelně vede ke křižo-
vatce polních cest HC1-R (v km 0,915) a VC4 (km 0,000), na kterou se napojuje. Cesta nemá dle KN evido-
vanou parcelu. Je nově navržená do vlastnictví Obce Věžky. Maximální podélný sklon cesty je 1 %. 
V současnosti se zde nachází orná půda a vodní tok, resp. břehové porosty podél Mlýnského náhonu jako 
LBK 11a/54. Ty tvoří doprovodnou zeleň.   
Polní cesta VC24a-N je navržena jako zpevněná P 4,0/15, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V3, 
V4), asfaltová o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým kry-
tem šířky 4,0 m bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozem-
ků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Cesta nemá 
navržené další odvodnění. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh 
původního terénu. Při stavbě může být nutné odstranit jednotlivé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Rozhledové poměry se neposuzují – cesta se v zájmovém území nenapojuje na komunikaci vyššího řádu. 
Jako výhybny mohou být využity i místa křížení polních cest. 
Navržený pozemek je společný pro cestu i pro ochranný val. 
Délka: 0,973 km. 
Maximální podélný sklon: 1,0 %. 
Popis konstrukce: štěrková – stávající, asfaltová – navržená. 
Popis odvodnění: příčný sklon – stávající, příčný sklon – navržený. 
Popis vegetačního doprovodu: Cesta není odvodněná příkopem. Doprovodná zeleň je tvořena břehovými 
porosty podél Mlýnského náhonu ozn. jako LBK 11a/54. 
Napojení cesty na komunikaci vyššího řádu: není. 
Popis objektů: V3, V4. 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: OPVZ, Q100, AZZÚ Moštěnky. 
Předpokládané stavební práce: novostavba cesty a valu. 
DTR: Byla vyhotovena v rámci etapy 3.5.i b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace linio-
vých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
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1.2 .3  O P A T Ř E N Í  S L O U Ž Í C Í  K E  Z P Ř Í S T U P N Ě N Í  P O Z E M K Ů  

Cesta6  
Kat. dle 

ČSN 
73 6109 

Délka 
Plocha 
záboru7 

Doporučený povrch8 
Propustky 
 / žlaby / 

brody 
Odvodnění zem. 
pláně a vozovky 

Výhybny 
Hosp. 
Sjezdy 

Nové 
výsadby 

Dotčená  
zařízení 

Doplňující  
informace  

(navrž. vlastník, …) 
živičný 

štěrko-
vý/hlinitý/

panel 
travnatý 

ozn. - [m] [m2] [bm] [bm] [bm] [ks] [ks] [ks] 

HC1-R 
hlavní 
5,0/20 

1502 15 434 1 502 0 0 - 
příčný sklon – 

navržený 
3 --- 

IP5; navržený 
LBK6, IP4 

elektro VN nad-
zemní, meliorace, 

Q100 
Obec Věžky 

VC2a-R 
vedlejší 
4,0/15 

334 2 254 334 0 0 - 
příčný sklon – 

navržený 
0 --- LBK2, LBK6 

elektro VN nadzem-
ní 

Obec Věžky 

VC2b 
vedlejší 
4,0/15 

860 4 238 0 860 0 1x M3 
příčný sklon – 

stávající 
0 --- KZ2 

elektro VN nad-
zemní, meliorace 

Obec Věžky 

DC3 
doplňková 

š. 3,5 
314 1 586 0 0 314 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- 
LBK6; 

vzrostlé 
dřeviny 

elektro VN nadzem-
ní, VT Svodnice 
(M3), meliorace 

Obec Věžky 

VC4 
vedlejší 
4,0/15 

106 822 0 106 0 1x M4 
příčný sklon – 

stávající 
0 --- LBC1, LBK1 meliorace Obec Věžky 

HC5-R 
hlavní 
5,0/20 

541 3 574 541 0 0 - 
příčný sklon – 

navržený 
0 --- 

bez zeleně; 
navržený IP2 

vodovod, elektro 
VN nadzemní, 

ÚAN I, záměr A1, 
VT Svodnice (M4) 

Obec Věžky 

VC6-R 
vedlejší 
4,0/15 

246 2 307 246 0 0 - 
příčný sklon – 

navržený 
0 --- 

nepravidelně 
rozmístěné 

stromy 

vodovod, OP 
elektro VN nad-

zemní, záměr A1, 
meliorace 

Obec Věžky 

VC7-R 
vedlejší 
4,0/15 

296 1 649 296 0 0 1x P1 
příčný sklon – 

navržený 
0 --- 

náletové 
dřeviny podél 

trati 

elektro VN nad-
zemní, elektro NN 

nadzemní, STL 
plynovod, sdělo-

vací podzemní, VT 
bezejmenný (P1) 

Obec Věžky 

 

6 Označení cest zachovává číslování z dokumentace 3.4.4. Rozbor současného stavu. V rámci PSZ byla určena kategorie a cesty jsou řazeny podle kategorií a 
dále podle pořadového čísla. Cestám nově vymezeným v rámci PSZ bylo přiřazeno číslo na konci číselné řady a jsou řazeny na konci dané kategorie cest. 
7 U stávajících cest, jejichž šířka je větší než minimální šířka parcely pro danou kategorii cesty, je zábor půdy stanoven podle zaměření skutečného stavu, v opač-
ném případě je zábor stanoven dle výškopisu. U cest se zpracovanou DTR jsou výměry převzaty z této dokumentace. 
8 Pokud není uvedeno jinak, jsou komunikace navrhovány v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. 
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Cesta6  
Kat. dle 

ČSN 
73 6109 

Délka 
Plocha 
záboru7 

Doporučený povrch8 
Propustky 
 / žlaby / 

brody 
Odvodnění zem. 
pláně a vozovky 

Výhybny 
Hosp. 
Sjezdy 

Nové 
výsadby 

Dotčená  
zařízení 

Doplňující  
informace  

(navrž. vlastník, …) 
živičný 

štěrko-
vý/hlinitý/

panel 
travnatý 

ozn. - [m] [m2] [bm] [bm] [bm] [ks] [ks] [ks] 

VC8 
vedlejší 
4,0/15 

218 1 220 0 218 0 1x P2 
příčný sklon – 

stávající 
0 

2x S1, 
S2 

náletové 
dřeviny podél 
trati; navrže-

né LBC2, 
IP11 

elektro VN nad-
zemní, NN nad-

zemní, trafostani-
ce, STL plynovod, 
sdělovací kabel, 

vodovod, OP 
dráhy, VT beze-

jmenný (P2) 

Obec Věžky 

DC9 
doplňková 

š. 3,5 
630 3 304 0 0 630 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 1x S3 
bez zeleně; 
navržený 

IP12 

OP dráhy, sdělovací 
podzemní, Q100 

Obec Věžky 

VC10-R 
vedlejší 
4,0/15 

283 2 280 283 0 0 - 
příčný sklon – 

navržený 
0 1x S5 

dřeviny mimo 
obvod 

sdělovací podzem-
ní, vodovod, NKP 

Obec Věžky 

DC11 
doplňková 

š. 3,5 
462 2 425 0 0 462 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 1x S4 
bez zeleně; 
navržený 

IP13 

sdělovací podzem-
ní, vodovod, NKP 

Obec Věžky 

DC12 
doplňková 

š. 3,5 
290 1 443 0 0 290 1x M2 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- LBK3 VT Svodnice (M2) Obec Věžky 

VC13-R 
vedlejší 
4,0/15 

199 1 115 199 0 0 - 
příčný sklon – 

navržený 
0 --- 

bez zeleně; 
částečně v 
intravilánu 

STL plynovod Obec Věžky 

VC14-R 
vedlejší 
4,0/15 

541 3 600 541 0 0 - 
příčný sklon – 

navržený 
0 --- KZ3 

elektro VN nadzem-
ní, STL plynovod 

Obec Věžky 

DC15 
doplňková 

š. 3,5 
368 2 005 0 0 368 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- 
KZ4; navrže-

ný IP14 
elektro VN nadzem-

ní 
Obec Věžky 

VC16-R 
vedlejší 
4,0/15 

873 8 447 873 0 0 1x M5 
příčný sklon – 

navržený 
1 --- 

LBC3, 
navržený 

IP19 

elektro VN nadzem-
ní, NN podzemní, 
VT Mlýnský náhon 

(M5), VT bezejmen-
ný (podzemní 

křížení), OPVZ, 
meliorace, Q100, 
AZZÚ Moštěnky 

Obec Věžky 

DC17 
doplňková 

š. 3,5 
514 2 768 0 0 514 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- 
IP3, navržený 
LBK5, IP18 

elektro VN nadzem-
ní, NN podzemní, 

Q100, AZZÚ Moštěn-
ky 

Obec Věžky 

DC18a 
doplňková 

š. 3,5 
229 1 144 0 0 229 - 

příčný sklon – 
stávající 

1 --- 
IP3, navržený 

IP16, IP17 
meliorace, Q100, 
AZZÚ Moštěnky 

Obec Věžky 

DC18b-R 
doplňková 

š. 3,5 
883 7 723 0 0 883 - 

příčný sklon – 
navržený 

0 --- 
navržený 
BK9/61 

elektro VN nadzem-
ní, AZZÚ Moštěnky, 

OP letiště 
Obec Věžky 
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Cesta6  
Kat. dle 

ČSN 
73 6109 

Délka 
Plocha 
záboru7 

Doporučený povrch8 
Propustky 
 / žlaby / 

brody 
Odvodnění zem. 
pláně a vozovky 

Výhybny 
Hosp. 
Sjezdy 

Nové 
výsadby 

Dotčená  
zařízení 

Doplňující  
informace  

(navrž. vlastník, …) 
živičný 

štěrko-
vý/hlinitý/

panel 
travnatý 

ozn. - [m] [m2] [bm] [bm] [bm] [ks] [ks] [ks] 

DC19 
doplňková 

š. 3,5 
749 3 913 0 0 749 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- bez zeleně 
ÚAN I, Q100, AZZÚ 
Moštěnky, zatrub-

něné HOZ 
Obec Věžky 

DC20 
doplňková 

š. 3,5 
254 715 0 0 254 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- bez zeleně 
Elektro VN nad-

zemní, Q100, AZZÚ 
Moštěnky 

Obec Věžky 

DC21 
doplňková 

š. 3,5 
213 954 0 0 213 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- 
jehličnaté 
dřeviny 

ÚAN I, Q100, AZZÚ 
Moštěnky 

Obec Věžky 

DC22 
doplňková 

š. 3,5 
182 617 0 0 182 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- 
IP5; navržený 

LBK6, IP4 
Q100, AZZÚ Moštěn-

ky 
Obec Věžky 

DC23 
doplňková 

š. 3,5 
202 568 0 0 202 - 

příčný sklon – 
stávající 

0 --- LBK2, LBK6 
Q100, AZZÚ Moštěn-

ky, meliorace 
Obec Věžky 

VC24-N 
vedlejší 
4,0/15 

973 10 760 973 0 0 - 
příčný sklon – 

navržený 
2 --- 

LBK11a/54, 
IP7 

OPVZ, Q100, AZZÚ 
Moštěnky 

Obec Věžky 

 

 

1.2 .4  O B J E K T Y  N A  C E S T N Í  S Í T I  

Mosty, brody, propustky 
 

Označení objektu 

Typ 
Komunikace / 
polní cesta / 

vodní tok 
DN 

Aktuální 
technický stav 

Qvyp
9

 [m3s-1]10 Qd
11

 [m3s-1] Qn [m3s-1] Poznámka 
Stávající 

Rekon-
strukce 

Novostavba 

M1   --- II/436 / Svodnice nezjištěno nezjištěno neposuzováno neposuzováno neposuzováno na hranici obvodu 

M2   --- DC12 / Svodnice nezjištěno nezjištěno neposuzováno neposuzováno neposuzováno na hranici obvodu 

M3   --- 
VC2a-R, VC2b, 
DC3 / Svodnice 

nezjištěno 
nezjištěno neposuzováno neposuzováno neposuzováno v obvodu 

M4   --- HC5-R / Svodnice nezjištěno nezjištěno neposuzováno neposuzováno neposuzováno v obvodu 

M5   --- 
VC16-R / Mlýnský 

náhon 
nezjištěno 

nezjištěno neposuzováno neposuzováno neposuzováno v obvodu 

 

9 Qvyp – průtok vypočtený z přispívajícího povodí  
10 Stávající propustky, které nejsou navržené k rekonstrukci a nejsou měněny odtokové poměry, není nutné posuzovat 
11 QD – průtok, který je propustek schopen provést  
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Označení objektu 

Typ 
Komunikace / 
polní cesta / 

vodní tok 
DN 

Aktuální 
technický stav 

Qvyp
9

 [m3s-1]10 Qd
11

 [m3s-1] Qn [m3s-1] Poznámka 
Stávající 

Rekon-
strukce 

Novostavba 

M6   --- 
VC4 / Mlýnský 

náhon 
nezjištěno 

havarijní neposuzováno neposuzováno neposuzováno mimo obvod 

  P1 trubní 
VC7-R / IDVT 

10202510 
nezjištěno zanesený neposuzováno neposuzováno neposuzováno v obvodu 

P2   trubní 
VC8 / IDVT 
10202510 

nezjištěno zanesený neposuzováno neposuzováno neposuzováno v obvodu 

P3   trubní 
trať 300 / IDVT 

10202510 
400 dostačující neposuzováno neposuzováno neposuzováno mimo obvod 

P4   trubní - / IDVT 10201167  400 zabetonovaný neposuzováno neposuzováno neposuzováno v obvodu 

P5   trubní 
DC18 / IDVT 

10201167 
1000 zanesený neposuzováno neposuzováno neposuzováno mimo obvod 

P6  
 

trubní 
DC18 / IDVT 

10201167 
1000 zanesený neposuzováno neposuzováno neposuzováno mimo obvod 

 
 
Hospodářské sjezdy 
 

Označení objektu 
Šířka Komunikace / polní cesta Aktuální technický stav Poznámka 

Stávající Rekonstrukce Novostavba 

S1 --- --- --- II/436 / VC8 zpevněný dostačující 

S2 --- --- --- II/436 / VC8 zpevněný dostačující 

S3 --- --- --- II/436 / DC9 nezpevněný dostačující 

S4 --- --- --- II/436 / VC11-R nezpevněný dostačující 

S5 --- --- --- II/436 / VC10-R zpevněný dostačující 

 
 
Výhybny 
 

Označení objektu Komunikace / 
polní cesta 

Poznámka 
Stávající Rekonstrukce Novostavba 

--- --- V1 --- / DC18b-R Zřízena v rámci rekonstrukce cesty. 

--- --- V2 --- / VC16-R Zřízena v rámci rekonstrukce cesty. 

--- --- V3 --- / VC24-N Zřízena v rámci novostavby cesty. 

--- --- V4 --- / VC24-N Zřízena v rámci novostavby cesty. 

--- --- V5 --- / HC1-R Zřízena v rámci rekonstrukce cesty. 

--- --- V6 --- / HC1-R Zřízena v rámci rekonstrukce cesty. 

--- --- V7 --- / HC1-R Zřízena v rámci rekonstrukce cesty. 
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1.3  P R O T I E R O Z N Í  O P A T Ř E N Í  N A  O C H R A N U  ZPF   

1 .3 .1  Z Á S A D Y  N Á V R H U  P R O T I E R O Z N Í C H  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  ZPF 

Škody na zemědělském půdním fondu jsou obecně způsobovány převážně vodní 
a větrnou erozí. V zájmovém území byla shledána potřeba ochrany zejména před vodní 
erozí. 

 
1.3.1.1 Vodní eroze 

Výchozí poznatky 
 
Při terénním průzkumu nebylo zjištěno erozní ohrožení. 
 
Použité metody 
 
Vodní eroze je rozrušování půdního povrchu a odnos půdních částic působením 

vody. Eroze vzniká jednak působením vlastními dešťovými kapkami dopadajícími na zem 
a jednak soustředěným odtokem vody po povrchu půdy. Míra vodní eroze je závislá na 
intenzitě deště, sklonu a délce svahu, vegetačním krytu, propustnosti půdy apod. 

Vodní eroze působí škody na jedné straně zejména odnosem ornice, osiva, 
poškozováním plodin a na druhé straně pak zanášením vodních ploch a toků, komunikací 
a jejich příkopů nebo dokonce lidských sídel. Specifická forma vodní eroze – rýhová pak 
působí škody vymíláním podkladu a při dlouhodobém působení tvorbou strží. 
Dlouhodobým působením vodní eroze dochází ke změnám struktury půdy a tím ke 
snižování výnosů a zvyšování nákladů na doplňování živin do půdy. 

Cílem opatření proti vodní erozi je omezení (nebo zamezení) plošné a rýhové 
eroze. Toho lze dosáhnout zejména omezením nebo zpomalením povrchového odtoku 
srážkové vody, ochranou půdního povrchu před přímým erozním působením dešťových 
srážek apod. 

 
Pro vymezení míst erozně ohrožených byla použita metoda univerzální rovnice 

ztráty půdy (USLE – Wischmeier and Smith, 1978) a revidované rovnice (RUSLE – 
Renard et al., 1997) a je podrobně popsána v platné metodice Ochrany zemědělské půdy 
před erozí (Janeček et al., 2012). Tam je možno získat doplňující informace k výpočtům 
a stanovení všech vstupních erozních činitelů (faktorů). 

 
R · K · L · S · C · P = G (t · ha-1 · rok-1) 

R – faktor erozní účinnosti deště, pro výpočet byl použit faktor R = 40 (dle metodiky 
Ochrana zemědělské půdy před erozí, M. Janeček a kol., 2012), 

K – je faktor erodovatelnosti půdy, vyjadřující náchylnost půdy k erozi [t∙h∙MJ-1∙cm-1], 
resp. po úpravě [t.N-1] 
- dle metodiky PEO je k určení hodnoty K faktoru nutné znát HPJ (hodnotu 2. a 3. čísla 
kódu BPEJ), 

L – je faktor délky svahu a zohledňuje vliv nepřerušené délky svahu na velikost [bez-
rozměrný] 

S – je faktor sklonu svahu [bezrozměrný], 
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Součin faktorů L a S bývá často určován pomocí kombinovaného vzorce nebo 
společného postupu. Dohromady je potom nazýván „topografický faktor“- LS. Tak je tomu 
i v případě modelu Atlas EROZE, délka svahu je přitom ve 2D řešení nahrazena 
normalizovanou zdrojovou plochou povrchového odtoku (redukovaným dílčím povodím) 
v rámci EUC12. Výsledný vztah pro LS-faktor je dán kombinací rovnic dle Mitášové (1996), 
Desmeta a Goverse (1996) a Nearinga (1997) a je uplatněn ve tvaru: 

 

C – faktor ochranného krytu vegetace; pro výpočet hodnoty G bylo v etapě 1.1 u orné 
půdy počítáno s C faktorem dle klimatických regionů (Kadlec, Toman, 2002). 
V zájmovém území se nachází klimatický region V zájmovém území se nachází klima-
tický region T3 (teplý, mírně vlhký), kterému odpovídá hodnota C faktoru C = 0,254. 
Bloky s TTP se v řešeném území nenachází. 

P – faktor účinnosti protierozních opatření, pokud není uvedeno jinak, je pro výpočet 
použit faktor P = 1 (bez protierozních opatření). V případě vrstevnicového obdělávání 
i v případech, kdy není např. splněno jedno z povinných kritérií pro použití hodnoty fak-
toru P dle metodiky PEO13 je, dle sdělení14 ředitelky Odboru metodiky pozemkových 
úprav možno použít upravený faktor P o hodnotě max. 0,8. 

G – je smyv neboli průměrná dlouhodobá ztráta půdy vlivem vodní eroze v t/ha/rok, 

Za vyhovující metodika považuje stav, kdy vypočtená ztráta půdy15 nepřekročí u: 

• středně hlubokých a hlubokých půd  4 t/ha/rok. 

 
Pro potřeby automatizovaného zpracování je rovnice aplikována do prostředí GIS, 

v tomto případě do programu Atlas DMT v22. Metoda GIS pracuje na principu průniku 
několika datových vrstev (BPEJ, mapa C faktoru, vymezení EHP a případně dalších) 
s digitálním modelem terénu vytvořeným z DMR. Výstupem z GIS je plošné znázornění 
erozní ohroženosti.  

 

 

12 Místo erozně uzavřeného celku (EUC) používáme erozně hodnocenou plochu (EHP).  
13 Metodika (Ochrana zemědělské půdy před erozí, M. Janeček a kol., 2012) 
14 Návrh postupu při výpočtu míry erozního ohrožení v pozemkových úpravách (Dumbrovský, Podhrázská, Gebhart, 

2018) – závazné dle sdělení ředitelky Odboru metodiky pozemkových úprav ze dne 28.5.2018 
15 V k. ú. Věžky u Přerova se vyskytují středně hluboké až hluboké půdy. Metodika (Ochrana zemědělské půdy před 

erozí, M. Janeček a kol., 2012) nyní neuvádí žádný limit pro mělké půdy a rovnou doporučuje jejich zatravnění. 
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Na erozně ohrožených pozemcích, tj. tam kde vypočtený průměrný smyv půdy je 
vyšší než přípustný smyv, je nutno realizovat protierozní opatření. Nejvíce je vodní erozí 
ohrožená orná půda bez porostu. V praxi se pro její ochranu používají zejména následující 
typy opatření: 

 
a) organizační opatření spočívající zejména v úpravě osevních postupů tak, aby se 

minimalizovalo (nebo úplně eliminovalo) období, kdy je orná půda bez vegetace, 
úprava velikostí a tvarů pozemků, travní pásy nebo např. plošné zatravnění či 
zalesnění, 

b) agrotechnická opatření spočívající zejména v úpravě směru orby po vrstevnici, 
výsev do ochranné plodiny apod., 

c) technická opatření jako terasování, průlehy, příkopy a poldry. 
 

Souhrnné výsledky vyhodnocení erozního ohrožení půd 
 
Rozmístění C faktoru v řešeném území dle klimatických regionů a sta-

vu evidovaném v KN viz obrázek níže: 

 

Obr.: rozmístění C faktoru – orná půda, C = 0,254 
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Erozně hodnocené plochy – EHP jsou jednotlivé půdní bloky, na kterých byl prove-
den výpočet vodní eroze. EHP jsou erozně uzavřené celky ohraničené prvky krajiny, na 
kterých začíná povrchový odtok (hřbetnice) a jsou ukončeny prvky přerušujícími povrchový 
odtok (cesta s příkopem, rozsáhlý pás lesa, vodní tok). 

Zájmové území bylo rozděleno na 17 EHP viz obrázek níže: 
 

 

Obr.: EHP1-17. 
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Tabulka základních údajů o erozním smyvu (na základě výpočtu v programu Atlas 
DMT). 

 

EHP   
 R faktor   K faktor   LS faktor   C faktor   P faktor   Průměrný smyv   Přípustný smyv  

 (uvedeno v příslušných jednotkách RUSLE)   [t.ha-1.rok-1]   [t.ha-1.rok-1]  

EHP1 40,00 0,383 -0,055 0,254 1 0,5 4,0 

EHP2 40,00 0,35 0,102 0,254 1 0,7 4,0 

EHP3 40,00 0,353 -0,005 0,254 1 0,7 4,0 

EHP4 40,00 0,381 0,089 0,254 1 0,6 4,0 

EHP5 40,00 0,363 0,071 0,254 1 0,7 4,0 

EHP6 40,00 0,372 0,054 0,254 1 0,7 4,0 

EHP7 40,00 0,411 0,027 0,254 1 0,7 4,0 

EHP8 40,00 0,4 0,199 0,254 1 0,9 4,0 

EHP9 40,00 0,412 0,046 0,254 1 0,6 4,0 

EHP10 40,00 0,411 0,068 0,254 1 0,8 4,0 

EHP11 40,00 0,348 0,071 0,254 1 0,8 4,0 

EHP12 40,00 0,335 0,094 0,254 1 0,7 4,0 

EHP13 40,00 0,32 0,053 0,254 1 0,7 4,0 

EHP14 40,00 0,32 0,1 0,254 1 0,6 4,0 

EHP15 40,00 0,32 -0,005 0,254 1 0,7 4,0 

EHP16 40,00 0,358 0,136 0,254 1 1,0 4,0 

EHP17 40,00 0,378 0,072 0,254 1 0,6 4,0 

 
Grafická tabulka erozního smyvu (na základě výpočtu v programu Atlas DMT): 
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Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v řešeném území nedochází k překročení 
přípustného limitu maximálního smyvu půdy na žádné erozně hodnocené ploše. Hodnoty 
erozního smyvu se pohybují v rozmezí 0,5 až 1 tuna za hektar za rok. Průměrná hodnota 
erozního smyvu na všech EHP je 0,7 tuny za hektar za rok. Projevy soustředěného odtoku 
v území nebyly v době terénního průzkumu (04/2021) pozorovány.  

Předpokládané dráhy soustředěného odtoku (dle zemědělského portálu LPIS) jsou 
zakresleny ve výkresech erozní ohroženosti. 

 
Protierozní kalkulačka 

Poskytuje informace o erozně ohrožených plochách. Pro výpočet erozního ohrožení 
využívá informace ze zemědělského portálu LPIS o aktuálním využití území a hodnotu 
C faktoru uvažuje dle výrobní oblasti (VO). Zde VO zvolena řepařská – osevní postup 
S vyšším podílem obilovin (C = 0,308; Plodiny osevního postupu: 1. hrách setý, 2. pšenice 
ozimá, 3. ječmen jarní, 4. řepka ozimá, 5. pšenice ozimá, 6. ječmen jarní). Uvedenou hod-
notu C faktoru porovnává s maximální přípustnou hodnotou faktoru ochranného vlivu ve-
getace vypočtenou dle univerzální rovnice ztráty půdy. 
 

 

Zdroj: https://kalkulacka.vumop.cz/app/ 
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Z mapy vyplývá, že na rovinatých pozemcích je hodnota faktoru C benevolentní a 
může docházet i k pěstování např. širokořádkových plodin. Při použití C faktoru o hodnotě 
C = 0,308 nedochází k ohrožení žádné lokality, což se shoduje s výpočtem erozního smy-
vu pomocí softwaru Atlas DMT). 

 
Souhrnné výsledky vyhodnocení erozního ohrožení půd vodní erozí 

 
Z výše uvedených obrázků, map a tabulek vyplývá, že v řešeném území k.ú. Věžky 

u Přerova nedochází při současném způsobu využívání půdy k výraznějšímu překročení 
přípustného limitu smyvu půdy na erozně hodnocených plochách. 

 
1.3.1.2 Větrná eroze 

Výchozí poznatky 
Větrná eroze je rozrušování půdního povrchu a odnos půdních částic působením 

větru a jejich ukládání na jiném místě. Eroze je závislá zejména na síle a době trvání vě-
trů, které do značné míry souvisí s konfigurací terénu. 

Větrná eroze působí obdobné škody jako plošná vodní eroze, tedy odnos ornice, 
osiva, poškození plodin, a pak i zanášení komunikací a cestních příkopů. Navíc zde do-
chází ke znečištění ovzduší. 

Základní vstupní vrstvou pro stanovení potenciální ohroženosti orné půdy větrnou 
erozí je databáze BPEJ a z ní odvozená potenciální ohroženost lehkých půd na základě 
půdních vlastností. Druhou vstupní vrstvou je certifikovaná mapa potenciální náchylnosti 
těžkých půd k větrné erozi, která byla vypracována na základě poznatků z vyhodnocení 
rozpadu neerodovaných částic a analýzy meteorologických podmínek v zimním období. 
Pro stanovení faktoru ohroženosti těžkých půd byl zohledněn specifický vliv meteorologic-
kých podmínek v chladných obdobích roku. Jsou to zejména počet cyklů rozmrzání a ná-
sledného zamrzání půdního povrchu (střídání teplot nad a pod bodem mrazu) a dále ob-
dobí, kdy je povrch půdy v určitém stupni vlhkosti. V roce 2019 byly do výpočtu nově zahr-
nuty rizika výskytu přísušků, jelikož pro výskyt větrné eroze je zásadní vlhkost povrchu 
půdy. Druhým nově doplněným parametrem jsou větrné podmínky. K vytvoření této vrstvy 
byla použita data rychlostí větru za období 2006–2014. Syntézou vrstvy faktorů půdních 
a klimatických byla vytvořena nová mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na 
podkladu půdně – klimatických faktorů16. Z tohoto vychází informace na mapovém serveru 
SOWAC GIS. 

 
Výpočet větrné eroze na mapovém serveru SOWAC GIS se stanovuje jen na orné 

půdě (dle portálu LPIS). Celkově je stanoveno 6 kategorií ohroženosti: 
1 – půdy bez ohrožení, 
2 – půdy náchylné, 
3 – půdy mírně ohrožené, 
4 – půdy ohrožené, 
5 – půdy silně ohrožené, 
6 – půdy nejohroženější. 
 
Dle výřezu z mapového portálu VÚMOP v.v.i. – Půda v mapách (viz níže) vyplývá, 

že se v zájmovém území nachází půdy kategorie 1 – bez ohrožení a 3 – půdy mírně ohro-
žené. Půdy bez ohrožení se nachází v lokalitách „Vrchní louky“, „Dolní louky“, „Hrubý tráv-
ník“, „V Bříští“.  Půdy mírně ohrožené se nachází v lokalitách „Hloužky“, „Díly“, „Záhony“, 
„Tršaly“ a „Za řekou“.  

 

16 Dle VÚMOP – Geoportál SOWAC GIS, Půda v mapách. Zdroj: https://mapy.vumop.cz/. 
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V rámci terénního průzkumu nebyly pozorovány projevy větrné eroze. Ohrožení 
v blocích orné půdy buly projednávána v rámci plánu společných zařízení se sborem zá-
stupců vlastníků. Nebyla shledána potřeba hledat odpovídající protierozní opatření. 

 

Ohroženost zájmového území větrnou erozí dle mapového portálu VÚMOP v.v.i. – 
Půda v mapách. 

 

Zdroj: http://geoportal.vumop.cz 
 
Na erozně pozemcích v k.ú. Věžky u Přerova není nutno realizovat protierozní opat-

ření proti větrné erozi. 
V rámci návrhu opatření na zlepšení životního prostředí je navrženo do krajiny, 

resp. k cestám několik stromořadí (jako interakční prvky IP), které budou zvyšovat odol-
nost proti větrné erozi. 

 
Souhrnné výsledky vyhodnocení erozního ohrožení půd 

Dle mapového portálu VÚMOP, v.v.i.17 se v území nenacházejí půdy ohrožené vě-
trnou erozí. 

 

17
 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. – Půda v mapách (https://mapy.vumop.cz/). 
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Z jednání se obcí a sborem zástupců vyplynulo, že není potřeba v rámci PSZ řešit 
v k.ú. Věžky u Přerova projevy větrné eroze. V rámci návrhu opatření na zlepšení životní-
ho prostředí je navrženo do krajiny doplnění zeleně formou interakčních prvků u cest a na 
rozhraní bloků, které budou zvyšovat odolnost proti větrné erozi. 

 

1.3 .2  P Ř E H L E D  N A V R H O V A N Ý C H  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  P Ř E D  V O D N Í  

E R O Z Í  

Na erozně ohrožených pozemcích, tj. tam kde vypočtený průměrný smyv půdy je 
vyšší než přípustný smyv, je nutno realizovat protierozní opatření. Na základě posouzení 
odtokových profilů v etapě 3.4.4 – Rozbor současného stavu v rámci Komplexních pozem-
kových úprav v k.ú. Věžky u Přerova, GEOREAL spol. s r.o., květen 2021 nebyla shledána 
nutnost navrhovat protierozní opatření.  

Ohrožení půdy erozí bylo průběžně konzultováno se současnými velkoplošnými 
uživateli půdy. Ti také potvrdili, že od začátku roku 2021 pěstují jednu plodinu pouze na 
plochách menších než 30 hektarů, což byla jedna z nutných úprav v hospodaření.  

V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Věžky u Přerova nebyla navržena 
žádná další opatření. 

1.3.2.1 Organizační opatření 
Organizační opatření nebyla navržena. 

 
1.3.2.2 Ochranná zatravnění 

Ochranná zatravnění nebyla navržena. 
 

1.3.2.3 Agrotechnická opatření 
Agrotechnická protierozní opatření nebyla navržena. 

 
1.3.2.4 Technická opatření 

Technická opatření nebyla navržena. 
 

1.3 .3  P Ř E H L E D  N A V R H O V A N Ý C H  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  P Ř E D  V Ě T R N O U  

E R O Z Í  

Dle zákresu mapového serveru (mapový server SOWAC GIS, větrná eroze půd ČR 
s rozdělením do 6 kategorií) se v území nacházejí půdy kategorie 1 – bez ohrožení a 3 – 
půdy mírně ohrožené. Na erozně pozemcích v k.ú. Věžky u Přerova není nutno realizovat 
protierozní opatření proti větrné erozi. 

V rámci návrhu opatření na zlepšení životního prostředí je navrženo do krajiny, 
resp. k cestám několik stromořadí (jako interakční prvky IP), které budou zvyšovat odol-
nost proti větrné erozi 
 

1.3 .4  P Ř E H L E D  D A L Š Í C H  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  P Ů D Y  

Nebyla navržena další opatření k ochraně půdy. 
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1.3 .5  P O S O U Z E N Í  Ú Č I N N O S T I  N A V R H O V A N Ý C H  P R O T I E R O Z N Í C H  O P A T -

Ř E N Í  

Při projednání PSZ velkoplošní uživatelé potvrdili informaci, že aplikují všechny po-
žadavky na postupy hospodaření, které na ně kladou podmínky vyplývající z veřejného 
registru půdy LPIS. Proto bylo následně při projednání se sborem a Pobočkou Přerov při-
stoupeno k dohodě, že další opatření navrhována nebudou.  
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1.4  V O D O H O S P O D Á Ř S K Á  O P A T Ř E N Í   

1 .4 .1  Z Á S A D Y  N Á V R H U  V O D O H O S P O D Á Ř S K Ý C H  O P A T Ř E N Í  

Předmětem této části dokumentace je, na základě vyhodnocení současného stavu, 
posoudit potřebu a v případě potřeby navrhnout opatření ke zlepšení vodních poměrů, 
k neškodnému odvádění povrchových vod z území, k ochraně před povodněmi, k ochraně 
povrchových a podzemních vod, k ochraně vodních zdrojů nebo opatření u stávajících 
vodních děl. Navržená opatření musí respektovat zejména zabezpečení území před nega-
tivními dopady nesprávného hospodaření s vodou v situaci nového uspořádání území po-
zemkovými úpravami. 

Popis jednotlivých vodních toků je součástí etapy 3.4.4 Rozbor současného stavu. 
 

1.4.1.1 Identifikace kritických bodů a jejich sběrných ploch 
V místech, kde vygenerované linie drah soustředěného odtoku z DMT vnikají 

do zastavěné části obcí, se stanoví tzv. kritické body (KB). Metodika vymezení je popsána 
v návodu: http://www.povis.cz/mzp/KB_metodicky_navod_identifikace.pdf. 

Kritický bod je určen průsečíkem dané hranice zastavěného území obce 
(intravilánu) s linií dráhy soustředného odtoku s velikostí přispívající plochy ≥ 0,3 km2. 

Podle POVIS (Povodňový informační systém) a mapy Riziková území při 
přívalových srážkách v ČR se v zájmovém území nenachází žádný kritický bod ani jeho 
povodí. 
 

1.4 .2  P Ř E H L E D  V O D O H O S P O D Á Ř S K Ý C H  O P A T Ř E N Í  A  J E J I C H  Z Á K L A D N Í  

P A R A M E T R Y   

1.4.2.1 Opatření k odvádění povrchových vod z území 
Opatření nebyla navržena. 

 

1.4.2.2 Opatření k ochraně před povodněmi 
Účelem navrhovaných staveb je zkvalitnění a zvýšení ochrany zástavby obce před 

povodněmi, resp. přívalovými srážkami, dále zvýšení retence vody v krajině a biodiverzity  
a prostupnosti krajiny. Stavbou vodohospodářských opatření se zásadně nemění 
charakter stávajícího využívání pozemků (orná půda, trvalý travní porost).  

Územní plán Věžky navrhuje ohrázování intravilánu obce Věžky (v kombinaci 
s interakčními prvky při patě hráze) před negativními účinky záplav (řeky Bečvy), které 
převzal z ÚPN VÚC (územní plán velkého územního celku) Olomoucké aglomerace 
(07/1997). Toto ohrožení vlivem záplav bylo projednáváno v rámci plánu společných 
zařízení se sborem zástupců vlastníků a obcí Věžky a s dotčenými orgány. V rámci PSZ 
byl poté vybrán návrh na ochranný val Věžky, tj. novostavbu valu podél Mlýnského náhonu 
realizovaného v délce 405 m. 
 
Ochranný val Věžky 
Návrh opatření: novostavba ochranného valu Věžky u cesty VC24-N. 
Umístění: Dolní Louky. 
Popis opatření: vybudování nového ochranného valu v délce 405 m k úpravě srážkoodtokových poměrů u 
polní cesty VC24-N, resp. podél Mlýnského náhonu IDVT 10206501. Ochranný val je navržený k ochranně 
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obce před povodňovými průtoky18 na Mlýnském náhonu (Q100) a chrání tak intravilán před záplavou z náho-
nu. 
Popis stavebních prací: před zahájením stavebních prací bude nutné provést v zájmovém území přípravné 
práce spočívající v trasování navrhované osy valu a komunikace, sejmutí ornice a její uložení na mezidepo-
nii, provedení hrubých terénních úprav a realizace záměru. Val je navržen v délce 405 m, šířka v koruně je 
2,000 m, bezpečnostní převýšení nad návrhový průtok je 40-50 cm, sklon svahů ochranného valu je 1:3. 
V další fázi bude provedeno osetí vhodnou travní směsí (100 mm) a doplnění interakčním prvkem zeleně 
IP7. 
Dimenzování bylo provedeno SW HEC-RAS (návrhové parametry: drsnostní součinitel 0,33, režim proudění: 
nerovnoměrné ustálené proudění, okrajová podmínka: kritická hloubka), posuzována byla celá oblast podél 
navržené cesty VC24-N. Pozemek pro cestu a ochranný val je navržen jako 1 parcela. 
Popis vegetačního doprovodu: IP7. 
Popis objektů: --- 
Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: --- 
Doplňková funkce: není. 
DTR: Ochranný val Věžky je součástí stavby vedlejší polní cesty VC24-N. Výpočet posouzení dimenzování 
příkopu je součástí DTR. 
 

1.4.2.3 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod 
Opatření nebyla navržena. 

 

1.4.2.4 Opatření k ochraně vodních zdrojů 
Opatření nebyla navržena. 

 

1.4.2.5 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících 
k závlaze a odvodnění pozemků 
Opatření nebyla navržena. 

 
1.4.2.6 Tabulkový přehled navržených vodohospodářských opatření 

 

Označení Popis Zábor [m2] Navržený druh pozemku 
Doplňující informace  
(navrž. vlastník, …) 

--- Ochranný val 0* ostatní plocha / ostatní komunikace Obec Věžky 

Celkem 0*   

 

1.4 .3  P O S O U Z E N Í  Ú Č I N N O S T I  N A V R H O V A N Ý C H  V O D O H O S P O D Á Ř S K Ý C H  

O P A T Ř E N Í  

Vyhodnocení účinnosti ochranného valu 
Vyhodnocení účinnosti ochranného valu Věžky nebylo provedeno. 

 
Vyhodnocení účinnosti navržených vodohospodářských opatření na kritická povodí 

Vliv navržených opatření na kritická povodí nebyl vyhodnocen. 
 

1.4 .4  Z A Ř Í Z E N Í  D O T Č E N Á  N Á V R H E M  V O D O H O S P O D Á Ř S K Ý C H  O P A T Ř E N Í  

název prvek objekty křížení 

Ochranný val --- 
VC24-N, Mlýnský náhon, LBK11a/54, IP7, IP8, plošně meliorace, AZZÚ 

Moštěnky 

 

 

18 Zdroj dat: hydrologická data ČHMÚ 
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1.4 .5  T A B U L K O V Ý  P Ř E H L E D  N A V R H O V A N Ý C H  V O D O H O S P O D Á Ř S K Ý C H  

O P A T Ř E N Í  

Náklady na společná zařízení byly předběžně stanoveny dle aktualizovaného Sou-
boru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpra-
vách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002, dle 
Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP a dle Katalogu nákladových 
ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, 2012. Cenová úroveň je k roku 2022. 

Aktualizace Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu 
v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemko-
vý úřad, 12/2002, Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP a dle Kata-
logu nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, 2012 je provedena 
empiricky podle ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu 
realizačních cen společných zařízení. 

 
Ceny jednotlivých vodohospodářských opatření jsou stanoveny dle uvedených pod-

kladů bez ohledu na podmínky stavby. Lze předpokládat, při současné znalosti geologic-
kých podmínek, že ceny za tyto stavby mohou být vyšší než ceny obvyklé. Přesnější sta-
novení ceny lze určit při zpracování dokumentace pro stavební povolení. 

 

Název akce navržený vlastník 
délka [m], 
zábor [m2],  

náklady [Kč] 

Ochranný val --- Obec Věžky 0 019 

Celkem 0 

 

19 Nacenění ochranného valu je v rámci stavby polní cesty VC24-N. 
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1.5  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  A  T V O R B Ě  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í  

1 .5 .1  Z Á S A D Y  N Á V R H U  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  A  T V O R B Ě  Ž I V O T N Í H O  

P R O S T Ř E D Í   

Zájmové území geomorfologicky náleží do provincie Západní Karpaty, subprovincie 
Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský 
úval, podcelku Středomoravská niva a okrsku Středomoravská niva. Z výřezu geologické 
mapy z webové aplikace ČGS je patrné, že řešené území je tvořeno pouze nivními sedi-
menty kvartérního stáří. Obec Věžky je situovaná zhruba uprostřed zájmového území. 
Vnitřní část intravilánu sídla je z obvodu komplexních pozemkových úprav vyjmuta. 

Nadmořské výšky území se pohybují okolo 203 m n.m. po celém území k.ú. Věžky 
u Přerova. 

Z hlediska užívání krajiny převažuje orná půda, která tvoří 92 % rozlohy řešeného 
území. Pole tvoří malé až středně velké bloky orné půdy, které jsou ohraničeny cestami, 
stávající i navrženou zelení a vodními toky. Jsou užívány různými hospodařícími subjekty 
zejména za účelem rostlinné výroby. Trvalé travní porosty se v zájmovém území prakticky 
nevyskytují. V zájmovém území se nevyskytují souvislé lesní porosty. Jediný lesní celek 
v obvodu KoPÚ je situovaný jihovýchodně od intravilánu na pravém břehu vodního toku 
Mlýnský náhon. 

Zájmové území spadá do Kojetínského bioregionu (3.11 Kojetínský) a 2. vegetační-
ho stupně.  

V zájmovém území je vymezen pouze lokální ÚSES, nadregionální a regionální do 
území nezasahují. 

 

Chráněná území 
V řešeném území k.ú. Věžky u Přerova se nenachází chráněná území. 

 
Natura 2000 

V řešeném území k.ú. Věžky u Přerova se nenachází chráněné území soustavy Na-
tura 2000. 
 
Přírodní park 

V řešeném území k.ú. Věžky u Přerova se nenachází přírodní park. 
 

ÚSES 
V zájmovém území se nachází prvky lokálního ÚSES. Nadregionální a regionální 

úroveň systému ekologické stability zájmového území přímo nezasahuje. 
Prvky ÚSES jsou rovnoměrně rozmístěny po celém zájmovém území a jsou tvořeny 

odpovídajícími biotopy ve větvích hygrofilních, mezofilních (kombinovaných) biokoridorů a 
biocenter. Prvky lokální úrovně ÚSES představují biocentra LBC1, LBC2 a LBC3 a bioko-
ridory LBK1 až LBK6. Jsou vedeny podél koryt vodních toků Svodnice (LBK1, LBK2, 
LBK3) a Mlýnského náhonu (LBK4). Další lokální biokoridor (LBK7) je veden podél koryta 
toku Moštěnky, je situovaný v celé délce mimo obvod KoPÚ. Tyto trasy mezi sebou dále 
propojují LBK5 a LBK6. ÚP Věžky dále vymezuje interakční prvky, které jsou označeny 
IP1 až IP19. 

V rámci PSZ bylo nutné zajistit propojení na okolní k.ú., zejména vzít v úvahu prvky 
mimo řešené území. 
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1.5 .2  Z Á K L A D N Í  P A R A M E T R Y  P R O S T O R O V É H O  U S P O Ř Á D Á N Í  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  A  T V O R B Ě  Ž I V O T N Í H O  P R O -

S T Ř E D Í  

V obvodu KoPÚ se vyskytují tyto skladebné části ÚSES (dle Územního plánu obce Věžky, 2009): 
 

Biocentra 
 

ZN 
Map. list Název 

Výměra prvku v obvodu KoPÚ [ha] 
Cílová spol. 

STG* 
Poznámka pozemky neřešené pozemky řešené 

Celkem 
Biocentrum funkční nefunkční funkční  nefunkční 

LBC1 25-13-17 --- 0 0 0,56 0 0,56 *2BC-C4 

LBC1 se nachází v severní části řešeného území, 
z většiny je situované v k.ú. Bochoř. Jedná se o lužní 
lesní porost, který je ohraničen vodním tokem Svodni-
ce a strouhou v k.ú. Bochoř. Návrh opatření dle ÚP: 
Podporovat domácí dřeviny (dle STG), likvidovat akát.  
Jedná se o LBC existující, funkční. Cílový charakter 
společenstev: mokřadní a vodní, lesní (lužní). 
Předpokládaná celková rozloha 3,1 ha 

LBC2 25-13-17 --- 0 0 0 2,23 2,23 
*2BC-C4 

(*2BC5a) 

LBC2 se nachází v západní části řešeného území 
v lokalitě „Díly“. Zahrnuje pouze ornou půdu. Navazu-
je na železniční trať. Dle ÚP Věžky je LBC2 vymeze-
no ve výměře 2 ha a mělo by navazovat na LBC11/54 
v k.ú. Vlkoš u Přerova (vymezeno ve výměře 1 ha), 
v rámci PSZ bude nutno tyto požadavky zajistit. Návrh 
opatření dle ÚP: Výsadba porostu ve složení: dub 
letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, topol bílý, topol 
černý, topol šedý, jilm vaz, jilm habrolistý, lípa malolis-
tá, javor babyka, habr obecný, střemcha hroznovitá, 
v keřovém patře svída krvavá, brslen evropský, hloh 
obecný, trnka obecná, kalina obecná. 
Jedná se o LBC navržené, nefunkční. Cílový charak-
ter společenstev: mokřadní a vodní, lesní (lužní). 
Předpokládaná celková rozloha 3,2 ha 

LBC3 
25-13-17 

25-13-22 
--- 0 0 1,64 0,33 1,97 

*2BC-C4 

(*2BC5a) 

LBC3 se nachází jihovýchodně od řešeného území, 
zahrnuje lesní porost na pravém břehu Mlýnského 
náhonu a ornou půdu. V rámci PSZ bude nutno 
zpřesnit dle skutečného stavu. Návrh opatření dle ÚP: 
odstranění nevhodných dřevin (smrk, akát), dosadba 
porostu ve složení dub letní, jasan ztepilý, jasan úzko-
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ZN 
Map. list Název 

Výměra prvku v obvodu KoPÚ [ha] 
Cílová spol. 

STG* 
Poznámka pozemky neřešené pozemky řešené 

Celkem 
Biocentrum funkční nefunkční funkční  nefunkční 

listý, topol bílý, topol černý, topol šedý, jilm vaz, jilm 
habrolistý, lípa malolistá, javor babyka, habr obecný, 
střemcha hroznovitá, svída krvavá, brslen evropský, 
hloh obecný, trnka obecná, kalina obecná. 
Jedná se o LBC částečně existující, částečně funkční. 
Cílový charakter společenstev: mokřadní a vodní, 
lesní (lužní).  
Předpokládaná celková rozloha 1,97 ha 

Délka LBC celkem: 0 0 2,20 2,56 4,77  

* Pokud informaci o STG územní plán neobsahuje je doplněna dle převodního klíče BPEJ na STG dle Metodiky vymezování ÚSES. 

 
Biokoridory 
 

ZN 
Map. list 

Název 
dle ÚP 

Délka prvku v obvodu KoPÚ [m]  
Cílová spol. 

STG* 
Poznámka pozemky neřešené pozemky řešené 

Celkem 
Biokoridor funkční nefunkční funkční  nefunkční 

LBK 1 25-13-17 --- 0 0 203 270 473 
*2BC-C4 

(*2BC5a) 

LBK1 se nachází v severní části řešeného území, je 
veden od LBC1 východně až severovýchodně do 
LBC41 v k.ú. Lověšice u Přerova. Zahrnuje koryto 
Svodnice, břehové porosty a ornou půdu. Při křížení 
C5 se od toku odklání a pokračuje dále podél C5 do 
k.ú. Horní Moštěnice (veden v předpokládané trase 
přeložky Svodnice v rámci realizace D1). Návrh opat-
ření dle ÚP: dosadba břehových porostů ve složení 
vrba bílá, olše lepkavá, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, 
revitalizace toku. 
Jedná se o LBK navržený, převážně nefunkční. Cílový 
charakter společenstev: mokřadní a vodní, lesní (luž-
ní). 
Minimální šířka prvku 20 m. 

LBK 2 
25-13-17 

25-13-22 
--- 0 0 756 0 756 

*2BC-C4 

(*2BC5a) 

LBK2 je veden od LBC1 jihozápadně podél koryta 
toku Svodnice, zasahuje také do k.ú. Bochoř (ozna-
čen BK7/54). V lokalitě “Dolní louky“ pokračuje do 
intravilánu obce, kde je situovaný mimo obvod KoPÚ. 
V lokalitě „Hrubý trávník“ se opět nachází v obvodu a 
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ZN 
Map. list 

Název 
dle ÚP 

Délka prvku v obvodu KoPÚ [m]  
Cílová spol. 

STG* 
Poznámka pozemky neřešené pozemky řešené 

Celkem 
Biokoridor funkční nefunkční funkční  nefunkční 

poté končí napojením na LBK3 a LBK4. Na křížení 
biokoridorů by bylo v rámci PSZ vhodné vymezit LBC, 
aby nedocházelo k překročení max. přípustné délky 
LBK dle metodiky ÚSES. Návrh opatření dle ÚP: 
Dosadba břehových porostů ve složení vrba bílá, olše 
lepkavá, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, revitalizace 
toku. 
Jedná se o LBK částečně existující, částečně funkční. 
Cílový charakter společenstev: mokřadní a vodní, 
lesní (lužní). 
Minimální šířka prvku 20 m. 

LBK 3 
25-13-22 

25-13-17 
--- 0 0 0 537 537 

*2BC-C4 

(*2BC5a) 

LBK3 se nachází v jihozápadní části řešeného území, 
je veden od LBK2 podél vodního toku Svodnice do 
lokality „Záhony“. LBK3 je spůlně situovaný v k.ú. 
Vlkoš u Přerova (označen BK4/54). Zahrnuje koryto 
Svodnice, břehové porosty a ornou půdu. Při křížení 
s LBK2 a LBK4 by bylo vhodné v rámci PSZ vymezit 
LBC. Návrh opatření dle ÚP: Dosadba břehových 
porostů ve složení vrba bílá, olše lepkavá, jasan ztepi-
lý, jasan úzkolistý, revitalizace toku. 
Jedná se o LBK částečně existující, částečně funkční. 
Cílový charakter společenstev: mokřadní a vodní, 
lesní (lužní). 
Minimální šířka prvku 20 m. 

LBK 4 25-13-17 --- 0 0 177 330 507 
*2BC-C4 

(*2BC5a) 

LBK4 je situovaný v jihozápadní části řešeného úze-
mí, propojuje LBC3 s biokoridory LBK3 a LBK2. Vede 
podél koryta Mlýnského náhonu až ke katastrální 
hranici, kde se od koryta odklání (navazuje na 
LBK5b/61 v k.ú. Lověšice u Přerova) a vede podél 
hranice obvodu KoPÚ k LBK2 a LBK3. Při křížení by 
bylo vhodné v rámci PSZ vymezit LBC. Návrh opatře-
ní dle ÚP: Dosadba břehových porostů ve složení 
vrba bílá, olše lepkavá, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, 
revitalizace toku. 
Jedná se o LBK částečně existující, částečně funkční. 
Cílový charakter společenstev: mokřadní a vodní, 
lesní (lužní). 
Minimální šířka prvku 20 m. 
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ZN 
Map. list 

Název 
dle ÚP 

Délka prvku v obvodu KoPÚ [m]  
Cílová spol. 

STG* 
Poznámka pozemky neřešené pozemky řešené 

Celkem 
Biokoridor funkční nefunkční funkční  nefunkční 

LBK 5 25-13-17 --- 0 0 0 563 563 *2BC-C4 

LBK5 se nachází v jihovýchodní části řešeného úze-
mí, propojuje LBC3 a LBK7 (veden podél toku Moš-
těnky mimo obvod KoPÚ). Je veden podél polních 
cest C18 a C21 (trasu bude potřeba zpřesnit v rámci 
PSZ). Zahrnuje pouze ornou půdu. Návrh opatření dle 
ÚP: Výsadba pásu dřevin 15 m širokého ve složení: 
dub letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, topol bílý, 
topol černý, topol šedý, jilm vaz, jilm habrolistý, lípa 
malolistá, javor babyka, habr obecný, střemcha hroz-
novitá, v keřové patře svída krvavá, brslen evropský, 
hloh obecný, trnka obecná, kalina obecná. 
Jedná se o LBK neexistující, nefunkční. Cílový cha-
rakter společenstev: mokřadní a vodní, lesní (lužní). 
Minimální šířka prvku 15 m. 

LBK 6 
25-13-17 

25-13-22 
--- 0 0 0 456 456 *2BC-C4 

LBK6 se nachází v severní části řešeného území 
v lokalitě „Vrchní louky“. Je veden od LBK2 podél C2 
a C4 k LBK11c/54 v k.ú. Horní Moštěnice (trasu bude 
potřeba zpřesnit v rámci PSZ). Zahrnuje pouze ornou 
půdu. Návrh opatření dle ÚP: Výsadba pásu dřevin 15 
m širokého ve složení: dub letní, jasan ztepilý, jasan 
úzkolistý, topol bílý, topol černý, topol šedý, jilm vaz, 
jilm habrolistý, lípa malolistá, javor babyka, habr 
obecný, střemcha hroznovitá, v keřové patře svída 
krvavá, brslen evropský, hloh obecný, trnka obecná, 
kalina obecná. 
Jedná se o LBK neexistující, nefunkční. Cílový cha-
rakter společenstev: mokřadní a vodní, lesní (lužní). 
Minimální šířka prvku 15 m. 

Délka LBK celkem: 0 0 1136 2156 3292  

* Pokud informaci o STG územní plán neobsahuje je doplněna dle převodního klíče BPEJ na STG dle Metodiky vymezování ÚSES. 

 

Interakční prvky 
 

V Územním plánu Věžky jsou vymezeny interakční prvky (stávající i navržené). Do obvodu KoPÚ zasahují IP1 až IP19.  
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Označení Stav Typ 
Rozloha [m2] / 

délka [m]  
Lokalita Popis 

IP1 navržený liniový 215 Hloužky Navržená výsadba dřevin na S okraji řešeného území. Minimální šířka 
prvku 3 m. 

IP2 navržený liniový 240 Hloužky Navržená výsadba dřevin podél C6. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP3 stávající plošný 841 m2 Louka Stávající remíz mezi cestami C18 a C19, převažuje habr, dále břízy, 
topoly, olše, duby, javory). Minimální šířka prvku 3 m. 

IP4 navržený liniový 580 Vrchní louky Navržená výsadba dřevin podél C1. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP5 stávající liniový 780 Dolní louky Stávající liniová zeleň oboustranně podél C1 v km 0,000 až 0,800 (habry, 
duby, jasany, ovocné dřeviny). Minimální šířka prvku 3 m. 

IP6 navržený liniový 230 Dolní louky Navržený pás dřevin mezi Svodnicí a cestou C1. Minimální šířka prvku 3 
m. 

IP7 navržený liniový 850 V Bříští 
Navržená výsadba břehových porostů podél Mlýnského náhonu – v PSZ 
zvážit převedení na LBK (navazuje na LBK11a/54 v k.ú. Horní Moštěni-
ce). Minimální šířka prvku 3 m. 

IP8 navržený liniový 130 Dolní louky Navržený pás dřevin mezi Mlýnským náhonem a cestou C1. Minimální 
šířka prvku 3 m. 

IP9 navržený liniový 155 Újezdy Navržený pás dřevin na hranici obvodu KoPÚ po levé straně cesty C107 
z k.ú. Bochoř. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP10 navržený liniový 200 Újezdy Navržená výsadba podél vodního toku IDVT 10202510. Minimální šířka 
prvku 3 m. 

IP11 navržený liniový 
275 

237 
Díly 

Navržená výsadba podél C9; za silnicí II/436 navazuje na předpokláda-
nou protipovodňovou hráz přibližně 20 m po levé straně cesty C11. Mi-
nimální šířka prvku 3 m. 

IP12 navržený liniový 205 Záhony Navržená výsadba po levé straně C10 (mezi cestou a zastavitelným 
územím). Minimální šířka prvku 3 m. 

IP13 navržený liniový 280 Záhony Navržená výsadba podél C12. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP14 navržený liniový 
360 

465 
V Bříští 

Navržená výsadba podél C16. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP15 navržený liniový 510 podél IDVT 10201890 Navržená výsadba podél vodního toku IDVT 10201890, převážně ráko-
sové porosty, skupina vrb. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP16 navržený liniový 450 Tršaly Navržená výsadba podél C19. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP17 navržený liniový 155 Louka Navržená výsadba podél C19. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP18 navržený liniový 805 Za řekou Navržená výsadba podél C18, navazuje stávající porost dřevin podél 
strouhy IDVT 10201167 v k.ú. Kanovsko. Minimální šířka prvku 3 m. 

IP19 navržený liniový 115 Louka Navržená výsadba podél C17. Minimální šířka prvku 3 m. 
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1.5 .3  Z A Ř Í Z E N Í  D O T Č E N Á  N Á V R H E M  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  A  T V O R B Ě  

Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í  

název akce objekty křížení 

LBC 1 ponechat VT Svodnice 

LBC 2 doplnit DC9, Q100, žel. trať č.300 a její modernizace 

LBC 3 ponechat VT Svodnice, DC17, DC15, elektro VN 

LBK 1 ponechat HC5-R, A1 přeložka, ÚAN, elektro VN, vodovod 

LBK 2 doplnit VC2b, vodní tok Stropnice, elektro VN 

LBK 3 doplnit 
VC10-R, DC12, VC13-R, VT Svodnice, spojovací 

kabel 

LBK 4 doplnit VC13-R, elektro VN, VT Mlýnský náhon 

LBK 5 doplnit 
DC18a, DC19, DC21, ÚAN, Q100, AZZÚ Moštěn-

ky 

LBK 6 doplnit VC2b, HC1-R, VC4 

IP1 doplnit --- 

IP2 doplnit VC6-R 

IP3 ponechat DC19, DC18b-R, AZZÚ Moštěnky, IP17 

IP4 doplnit HC1-R, Q100 

IP5 ponechat HC1-R 

IP6 doplnit --- 

IP7 doplnit VC24-N, ochranný val Věžky, VT Mlýnský náhon 

IP8 doplnit --- 

IP9 doplnit A2, elektro VN 

IP10 doplnit VC7-R, plynovod, VT bezejmenný 

IP11 doplnit II/436, DC9, DC11, Q100 

IP12 doplnit B1, VC10-R 

IP13 doplnit DC12 

IP14 doplnit 
VC16-R, elektro VN, NN, PHO, Q100, AZZÚ Moš-

těnky 

IP15 doplnit VC16-R, VT bezejmenný 

IP16 doplnit DC19, ÚAN, AZZÚ Moštěnky 

IP17 doplnit DC19, IP3, AZZÚ Moštěnky 

IP18 doplnit DC18b-R, OP letiště, elektro VN 

IP19 doplnit DC17, elektro VN 

 

1.5 .4  P Ř E H L E D  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  A  T V O R B Ě  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í  

Prvek Označení Název 
Délka (m) 
v obvodu 

KoPÚ 

Výměra (m2) 
v obvodu 

KoPÚ 

Zábor na 
ZPF (m2) 

Navrž. druh 
pozemku20 

Doplňující informa-
ce  

(navrž. vlastník, …) 

Biocentra     

  
LBC 1 

lokální 
biocentrum 

- 5 651 0 trvalý travní porost stávající vlastník 

 
LBC 2 

lokální 
biocentrum 

- 22 306 22 306 trvalý travní porost stávající vlastník 

 
LBC 3 

lokální 
biocentrum 

- 19 747 0 trvalý travní porost stávající vlastník 

Celkem      47 704 22 306   

Biokoridory    

 
LBK 1 

lokální 
biokoridor 

473 9 570 0 trvalý travní porost stávající vlastník 

 
LBK 2 

lokální 
biokoridor 

756 8 681 4 341 trvalý travní porost stávající vlastník 

 
LBK 3 

lokální 
biokoridor 

537 12 785 12 785 trvalý travní porost stávající vlastník 

 

20 Použity kódy druhů pozemků a způsobů využití dle přílohy 1 a 2 vyhlášky č. 357/20136 Sb. 
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Prvek Označení Název 
Délka (m) 
v obvodu 

KoPÚ 

Výměra (m2) 
v obvodu 

KoPÚ 

Zábor na 
ZPF (m2) 

Navrž. druh 
pozemku20 

Doplňující informa-
ce  

(navrž. vlastník, …) 

 
LBK 4 

lokální 
biokoridor 

507 9 174 9 174 trvalý travní porost stávající vlastník 

 
LBK 5 

lokální 
biokoridor 

563 11 384 11 384 trvalý travní porost stávající vlastník 

 
LBK 6 

lokální 
biokoridor 

456 9 217 9 217 trvalý travní porost stávající vlastník 

Celkem     3 292 60 811 42 560   

Interakční prvky   

  
IP1 

interakční 
prvek 

209 627 627 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP2 

interakční 
prvek 

238 714 714 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP3 

interakční 
prvek 

- 795 0 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP4 

interakční 
prvek 

582 1746 1746 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP5 

interakční 
prvek 

778 2334 0 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP6 

interakční 
prvek 

206 618 618 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP7 

interakční 
prvek 

870 2610 2610 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP8 

interakční 
prvek 

124 372 372 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP9 

interakční 
prvek 

153 459 459 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP10 

interakční 
prvek 

198 594 594 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP11 

interakční 
prvek 

512 1536 1536 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP12 

interakční 
prvek 

239 717 717 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP13 

interakční 
prvek 

278 834 834 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP14 

interakční 
prvek 

823 2469 2469 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP15 

interakční 
prvek 

477 1431 1431 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP16 

interakční 
prvek 

435 1305 1305 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP17 

interakční 
prvek 

154 462 462 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP18 

interakční 
prvek 

804 2412 2412 trvalý travní porost obec Věžky 

 
IP19 

interakční 
prvek 

115 345 345 trvalý travní porost obec Věžky 

Celkem     7195 22 380 19 251   

ÚSES – celkem 10 487 130 895 84 117   
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1.6  P Ř E H L E D  O  V Ý M Ě Ř E  P O Z E M K Ů  P O T Ř E B N É  P R O  S P O L E Č N Á  Z A Ř Í Z E N Í  

Výměra společných zařízení je u stávajících prvků zjištěna podle zaměření skuteč-
ného stavu a u zařízení navržených k rekonstrukci nebo nově navržených podle dokumen-
tace technického řešení (pokud je zpracována), případně kvalifikovaným odhadem. Je 
velmi pravděpodobné, že při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků dojde 
k drobným úpravám hranic jednotlivých společných zařízení, které se projeví na jejich cel-
kové výměře. Zejména se jedná o prvky ÚSES a doplňkové cesty pro zpřístupnění, jejichž 
rozsah bude stanoven až na základě míry scelení. 

 

Technický stav opatření 
Plošné nároky  

[m2] 
Výměra SZ, kde je žádoucí převod do 

vlastnictví města nebo státu [m2] 

Cesty stávající 27 722 27 722 

Cesty navržené k rekonstrukci 48 383 48 383 

Cesty nově navržené 10 760 10 760 

Rezerva 30 000 30 000 

Opatření pro zpřístupnění pozemků celkem 116 865 116 865  

Opatření k ochraně ZPF stávající 0 0 

Opatření k ochraně ZPF navržené 0 0 

Opatření pro ochranu ZPF celkem  0 0 

Vodohospodářská opatření stávající 0 0 

Vodohospodářské opatření navržené 0 0 

Vodohospodářská opatření celkem 0 0 

Opatření k ochraně ŽP stávající 46 778 0 

Opatření k ochraně ŽP navržená 84 117 84 117 

Opatření na ochranu ŽP celkem 130 895 84 117 

Společná zařízení celkem 247 760 200 982 

 

Souhrnný přehled o výměře pozemků, potřebných pro společná zařízení pozemko-
vých úprav vč. rezervy pro návrh doplňkových cest: 

• výměra pozemků pro společná zařízení je celkem 24,78 ha, 

• výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví státu, je 0 ha, 

• výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví obce,  
je 20,10 ha, 
 

• výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví jiných osob,  
je 4,68 ha, 
 

• výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí stát, je 3,05 ha, 

• výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí město nebo obec, je 
5,45 ha, 

• výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí ostatní vlastníci,  
je 16,28 ha.  
 

• výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí ostatní vlastníci 
prostřednictvím opravného koeficientu, je 0 ha. 
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Bilance k.ú. Věžky u Přerova 

  

Celková výměra státních a obecních pozemků v obvodu pozemkových úprav je 
cca 15,88 ha, k dispozici pro účely společných zařízení je 8,50 ha a výměra ze stanovení 
opravného koeficientu většího než 1,00 je 0 ha. Výměra společných zařízení, kterou je 
žádoucí převést do vlastnictví města, obce nebo státu, je cca 20,10 ha21. V bilanci je zahr-
nuta rezerva 3 ha na doplňkové polní cesty pro zpřístupnění vlastnických parcel v návrhu. 

 
S touto bilancí využitelné výměry pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky 

u Přerova byli seznámeni vlastníci, zástupci města i pozemkového úřadu (Pobočka Pře-
rov).  

Přesná bilance využitelné výměry státních a obecních pozemků (ve vlastnictví obce 
Věžky) bude známa při návrhu nového uspořádání pozemků. 

 

21 Na společných zařízeních se podílejí výměrou soukromí vlastníci (části ÚSES). 

 
Vlastník (správce) 

 
LV Podíl 

Výměra [ha] 

Celkem Využitelná 

Obec Věžky 10001 1/1 12,50 5,45 

Česká republika, Státní po-
zemkový úřad 

10002 1/1 3,38 3,05 

Celkem 15,88 8,50 
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1.7  P Ř E H L E D  N Á K L A D Ů  N A  U S K U T E Č N Ě N Í  PSZ 

Náklady na společná zařízení byly předběžně stanoveny dle aktualizovaného Soubo-
ru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, 
Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002, dle Ná-
kladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP a dle Katalogu nákladových 
ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, 2012 je provedena empiricky podle 
ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu realizačních 
cen společných zařízení. Cenová úroveň je k roku 2022. 
 

1.7 .1  N Á K L A D Y  N A  O P A T Ř E N Í  K E  Z P Ř Í S T U P N Ě N Í  P O Z E M K Ů  

Cesta 
ozn. 

Kategorie 
dle ČSN 
73 6109 

Délka/ 
počet 

Plocha  
záboru 

Povrch 
Návrh  

opatření 

Cena 
Kč/m2 

Cena Kč  
celkem Asfalt Panel Štěrk Trav. 

[m/ks] [m2] [bm] [bm] [bm] [bm] Rok kalkulace 2022 

HC1-R 
hlavní 

5,0/20 
1502  1 502 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 23 922 700 

VC2a-R 
vedlejší 

4,0/15 
334  334 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 3 493 700 

VC2b 
vedlejší 

4,0/15 
860  0 0 860 0 

bez 

úprav 
0 0 

DC3 
doplňková 

š. 3,5 
314  0 0 0 314 

bez 

úprav 
0 0 

VC4 
vedlejší 

4,0/15 
106  0 0 106 0 

bez 

úprav 
0 0 

HC5-R 
hlavní 

5,0/20 
541  541 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 5 539 700 

VC6-R 
vedlejší 

4,0/15 
246  246 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 3 575 850 

VC7-R 
vedlejší 

4,0/15 
296  296 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 2 555 950 

VC8 
vedlejší 

4,0/15 
218  0 0 218 0 

bez 

úprav 
0 0 

DC9 
doplňková 

š. 3,5 
630  0 0 0 630 

bez 

úprav 
0 0 

VC10-R 
vedlejší 

4,0/15 
283  283 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 3 534 000 

DC11 
doplňková 

š. 3,5 
462  0 0 0 462 

bez 

úprav 
0 0 

DC12 
doplňková 

š. 3,5 
290  0 0 0 290 

bez 

úprav 
0 0 

VC13-R 
vedlejší 

4,0/15 
199  199 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 1 728 250 

VC14-R 
vedlejší 

4,0/15 
541  541 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 5 580 000 

DC15 
doplňková 

š. 3,5 
368  0 0 0 368 

bez 

úprav 
0 0 

VC16-R 
vedlejší 

4,0/15 
873  873 0 0 0 

k rekon-

strukci 
1550 13 092 850 

DC17 
doplňková 

š. 3,5 
514  0 0 0 514 

bez 

úprav 
0 0 

DC18a 
doplňková 

š. 3,5 
229  0 0 0 229 

bez 

úprav 
0 0 

DC18b-

R 

doplňková 

š. 3,5 
883  0 0 0 883 

k rekon-

strukci 
1550 9 653 750 

DC19 
doplňková 

š. 3,5 
749  0 0 0 749 

bez 

úprav 
0 0 

DC20 
doplňková 

š. 3,5 
254  0 0 0 254 

bez 

úprav 
0 0 

DC21 
doplňková 

š. 3,5 
213  0 0 0 213 

bez 

úprav 
0 0 
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Cesta 
ozn. 

Kategorie 
dle ČSN 
73 6109 

Délka/ 
počet 

Plocha  
záboru 

Povrch 
Návrh  

opatření 

Cena 
Kč/m2 

Cena Kč  
celkem Asfalt Panel Štěrk Trav. 

[m/ks] [m2] [bm] [bm] [bm] [bm] Rok kalkulace 2022 

DC22 
doplňková 

š. 3,5 
182  0 0 0 182 

bez 

úprav 
0 0 

DC23 
doplňková 

š. 3,5 
202  0 0 0 202 

bez 

úprav 
0 0 

VC24-N vedlejší 

4,0/15 

973  973 0 0 0 

no-

vostav-

ba 

1750 18 830 000 

celkem       91 506 750 

pro-
pustky 

 1x  - 38 500 38 500 

hosp. 
sjezdy 

 0x  - 0 0 

výhybna  7x  

no-

vostav-

ba 

56 000 392 000 

celkem  8x    430 500 

Celkem   91 937 250 
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1.7 .2  N Á K L A D Y  N A  P R O T I E R O Z N Í  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  ZPF   

Bez návrhu opatření. 

1.7 .3  N Á K L A D Y  N A  V O D O H O S P O D Á Ř S K Á  O P A T Ř E N Í  

Název Akce 
Délka [m], 

zábor [m2],  
Náklady [Kč] 

Ochranný val Věžky Val 0 0 

Celkem22 0 

 

1 .7 .4  N Á K L A D Y  N A  O P A T Ř E N Í  K  O C H R A N Ě  A  T V O R B Ě  ŽP   

 

 

22 Náklady na ochranný val Věžky jsou započteny do kalkulace nákladů na realizaci polní cesty VC24-N. 

Název Popis 
Výměra /  

zábor [m2] 
Náklady [Kč] 

LBC 1 lokální biocentrum 5 651 0 

LBC 2 lokální biocentrum 22 306 3 680 490 

LBC 3 lokální biocentrum 19 747 0 

LBK 1 lokální biokoridor 9 570 0 

LBK 2 lokální biokoridor 8 681 1 432 365 

LBK 3 lokální biokoridor 12 785 2 109 525 

LBK 4 lokální biokoridor 9 174 1 513 710 

LBK 5 lokální biokoridor 11 384 1 878 360 

LBK 6 lokální biokoridor 9 217 1 520 805 

IP1 interakční prvek 209 103 455 

IP2 interakční prvek 238 117 810 

IP3 interakční prvek 795 0 

IP4 interakční prvek 582 288 090 

IP5 interakční prvek 778 0 

IP6 interakční prvek 206 101 970 

IP7 interakční prvek 870 430 650 

IP8 interakční prvek 124 61 380 

IP9 interakční prvek 153 75 735 

IP10 interakční prvek 198 98 010 

IP11 interakční prvek 512 253 440 

IP12 interakční prvek 239 118 305 

IP13 interakční prvek 278 137 610 

IP14 interakční prvek 823 407 385 

IP15 interakční prvek 477 236 115 

IP16 interakční prvek 435 215 325 

IP17 interakční prvek 154 76 230 

IP18 interakční prvek 804 397 980 

IP19 interakční prvek 115 56 925 

Celkem 15 311 670  0 
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Souhrnně: 

Souhrnné údaje pro jednotlivé kategorie společných zařízení 

Kategorie Náklady [Kč] 

Opatření pro zpřístupnění pozemků 91 937 250 

Opatření pro ochranu ZPF 0 

Vodohospodářská opatření 0 

Opatření na ochranu životního prostřední 15 311 670 

Celkem 106 818 420 
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1.8  S O U P I S  Z M Ě N  D R U H Ů  P O Z E M K Ů  

Nezbytnou součástí průzkumu v přípravné činnosti komplexních pozemkových 
úprav je identifikace nesouladů druhů pozemků mezi evidovaným stavem v katastru 
nemovitostí a skutečností v terénu. Tato základní prohlídka je nutná, jak z hlediska 
ochrany ZPF, tak z hlediska odstranění chyb v KN, ale také z hlediska vyčíslení nároků 
vlastníků, které musí být dle zákona provedeno podle skutečného stavu pozemku. Za 
nesoulady nejsou dle společného sdělení MZe ČR a MŽP ČR považovány drobné změny 
hranic pozemků zjištěné při měření a šetření hranic. 

V obvodu komplexních pozemkových úprav bylo vytipováno 21 nesouladů v druzích 
pozemků, které byly předány k posouzení dotčeným orgánům státní správy 
a odsouhlaseny (stanoviska příslušných úřadů jsou přiložena v dokladové části PSZ). 
Změna druhu pozemku se provede rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov o schválení návrhu 
pozemkových úprav na základě souhlasného vyjádření orgánu státní správy a souhlasu 
vlastníka. Za souhlas vlastníka se považuje souhlas se soupisem nových pozemků. 

 
Druh pozemku výměra [ha] podle Rozdíl 

název KN 
dle nesouladů 
(skutečnost) 

návrh návrh – KN 

Orná půda 204,72 202,57 202,57 -2,15 

Zahrada 8,10 8,10 8,10 0 

Trvalý travní porost 2,77 2,55 2,55 -0,22 

Lesní pozemek 1,03 1,38 1,38 0,35 

Vodní plocha 3,55 3,89 3,89 0,34 

Zastavěná plocha 4,50 4,50 4,50 0 

Ostatní plocha 15,45 17,13 17,13 1,68 

Celkem 240,11 240,11  0 
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1.9  S O U L A D  PSZ  S  Ú Z E M N Í M  P L Á N E M  

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydalo Zastupitelstvo Olomouckého 
kraje dne 22.8.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 a nabyly účinnosti ke dni 28.3.2008. 
V současné době platí Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, 
kterou vydalo formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 
23.9.2019 usnesením č. UZ/17/60/2019, které nabylo účinnosti dne 15.11.2019. 

Pro potřeby terénního průzkumu byl použit především Územní plán Věžky23, číslo: 
44327944. Zhotovitel: Ing. arch. Stanislav Vrubel (Architektonický ateliér), Lipník nad 
Bečvou. ÚP Věžky byl vydán dne 29.4.2009 a nabyl účinnosti dne 15.5.2009.  

Zájmové území je součástí správního celku, pro které ORP Přerov, Odbor 
koncepce a strategického rozvoje pořizuje územně analytické podklady (5. úplná 
aktualizace, 2020).  

V obci Věžky není vyhotovený pasport místních komunikací. 

 
V okolních katastrálních územích proběhly nebo probíhají následující pozemkové 

úpravy
24

: 

• Bochoř – KoPÚ ukončené 2007, První zeměměřičská a.s., KoPÚ II zahájené 2021, 
GEOREAL, spol. s r.o., 

• Vlkoš u Přerova – JPÚ ukončená 2016, GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o., 
GEOKAM Přerov s.r.o. a JPÚ ukončená 2018, ORIS spol. s r.o., 

• Kanovsko – bez úprav, 

• Říkovice u Přerova – KoPÚ ukončené 2015, Jiří Pazdera, GEODIS BRNO, spol. 
s r.o., 

• Horní Moštěnice – KoPÚ zahájené 2020, ORIS spol. s r.o. Lověšice u Přerova – 
KoPÚ zahájené 2019, GEOMIN s.r.o., AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

 
Všechny výše uvedené dokumentace a podklady získané v rozborové etapě byly 

použity v etapě Plánu společných zařízení. 
Jedná se hlavně o dokumentaci Územního plánu Věžky a Územního plánu Přerov 

(pro část k.ú. Lověšice u Přerova), dále o Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
(v aktuálním znění), ÚAP, dokumentaci „Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín-
Přerov (2019)“ a došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy. 

Upřesnění souladu PSZ s územním plánem je nadále aktualizováno podle vývoje 
projednání PSZ s dotčenými orgány státní správy. Přesná podoba cest a opatření 
určených k protipovodňové ochraně je následně stanovena na základě zpracované 
dokumentace technického řešení. 

 
 

 

23
 
Údaje dle registru iLAS (Ústav územního rozvoje MMR ČR). 

24
 Dle přehledu pozemkových úprav, eAGRI (stav 07/2022). 
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1.10  D O K L A D Y  O  P R O J E D N Á N Í  N Á V R H U  P L Á N U  S P O L E Č N Ý C H  Z A Ř Í Z E N Í  A  

S T U D I Í  P O S O U Z E N Í  Š I R Š Í C H  Ú Z E M N Í C H  V A Z E B  A  S P E C I F I C K Ý C H  P O D M Í N E K  

 
1. Magistrát města Přerova, Obor stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 

7.7.2021, č.j. MMPr/111202/2021/STAV/ZP/KoK, doklad č. 1. 
2. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, ze dne 5.9.2022, č.j. 

02516OM/22, doklad č. 2 
3. Archeologický ústav AV ČR, Brno, ze dne 5.8.2022, č.j. ARUB/6171/2022, 

doklad č. 3 
4. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze 

dne 1.10.2022, č.j. KUOK 86240/2022, doklad č. 4 
5. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, ze dne 

10.7.2022, č.j. MZP/2022/570/1119, doklad č. 5 
6. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 

1.9.2022, č.j. MMPr/178831/2022/STAV/ZP/KoK, doklad č. 6 
7. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, ze dne 

9.8.2022, č.j. NPU-391/64645/2022, doklad č. 7 
8. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, ze dne 23.8.2022, 

č.j. SSOK-CE 20890/2022, doklad č. 8 
9. Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní 

inspektorát Přerov, ze dne 30.8.2022, č.j. KRPM-109600-3/ČJ-2022-140806, 
doklad č. 9 

10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, ze 
dne 18.8.2022, č.j. SBS 34519/2022/OBÚ-05/2, doklad č. 10 

11. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Bučovice, ze dne 14.9.2022, č.j. 
LCR141/002306/2022, doklad č. 11 

12. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, ze dne 2.9.2022, 
č.j. SPU 281657/2022, doklad č. 12 

13. ČEPRO, a.s., ze dne 16.8.2022, č.j. 10948/22, doklad č. 13 
14. CETIN a.s., ze dne 6.9.2022, č.j. 731082/22, doklad č. 14 
15. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.8.2022, č.j. 001127486482, doklad č. 15 
16. Gas net Služby s.r.o., ze dne 8.8.2022, č.j. 5002665012, doklad č. 16 
17. NET4GAS, s.r.o., ze dne 5.8.2022, č.j. 8771/22/OVP/N, doklad č. 17 
18. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., ze dne 31.8.2022, č.j. 

2022/ID1068365654/Ko, doklad č. 18 
 

- Zápis ze sboru zástupců ze dne 6.4.2022 
- Zápis ze sboru zástupců ze dne 28.4.2022 
- Zápis z kontrolního dne ze dne 31.8.2022 



strana 92 

  

 

1.11  V Ý K R E S O V Á  Č Á S T  –  G R A F I C K É  P Ř Í L O H Y  D O K U M E N T A C E  PSZ   

1. Plán společných zařízení – přehledná mapa 1:5 000 
2. Plán společných zařízení – mapa průzkumu 1:5 000 
3. Plán společných zařízení – mapa erozního ohrožení – stav 1:5 000 
4. Plán společných zařízení – mapa erozního ohrožení – návrh 1:5 000 
5. Plán společných zařízení – hlavní výkres 1:5 000 
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1.12  P Ř E H L E D  P O U Ž I T Ý C H  Z K R A T E K  

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
AZV Agentura pro zemědělství a venkov 
AZZÚ Aktivní zóna záplavového území 
BC biocentrum 
BK biokoridor  
BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky 
ČR Česká republika 
ČSN česká technická norma 
DO doplňková cesta 
DI PČR Dopravní inspektorát Policie ČR 
DMR Digitální model reliéfu 
DN Diamètre Nominal – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
DP dobývací prostor 
DSP dokumentace pro stavební povolení 
DTŘ dokumentace technického řešení 
DUR dokumentace pro územní řízení 
EEC European Economic Community – Evropské hospodářské spole-

čenství 
EHP Erozně hodnocené plochy 
EUC Erozně uzavřené celky 
EVL Evropsky významná lokalita 
EU Evropská Unie 
GIS geografický informační systém 
HMZ, HOZ hlavní meliorační zařízení, hlavní odvodňovací zařízení 
HPC hlavní polní cesta 
HPJ hlavní půdní jednotka 
HS hospodářský sjezd 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IP interakční prvek 
JPÚ jednoduché pozemkové úpravy 
KES koeficient ekologické stability 
KN katastr nemovitostí 
KPÚ, KoPÚ komplexní pozemková úprava 
KR kaplička, kříž, křížek, boží muka 
LC, LBC lokální biocentrum 
LK, LBK lokální biokoridor 
LC lesní cesta 
LPIS systém evidence půdy založený na uživatelských vztazích 
MEO míra erozního ohrožení 
MJ měrná jednotka 
MK místní komunikace 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NP Národní park 
NRBC nadregionální biocentrum 
NRBK nadregionální biokoridor 
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ODV plošné odvodnění, meliorace 
OLP ochranný lesní pás 
OP ochranné pásmo 
OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje 
OPŽP operační program Životní prostředí 
PEO protierozní opatření 
PF ČR Pozemkový fond České republiky 
POP protierozní osevní postup 
PP Přírodní památka 
PřP Přírodní park 
PSZ plán společných zařízení 
PTO Ptačí oblast 
PÚ pozemkové úpravy 
Q100 Hodnota 100letého průtoku na vodním toku 
QAZ aktivní zóna záplavového území 
RC, RBC regionální biocentrum 
RK, RBK regionální biokoridor 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 
SGI soubor geodetických informací 
SLT soubor lesních typů 
SPI soubor popisných informací 
SPÚ Státní pozemkový úřad 
SOWAC Soil and Water Conservation 
STG skupina typů geobiocénů 
SV soukromý vlastník 
SZ společné zařízení 
TTP trvalý travní porost 
ÚP, ÚPSÚ územní plán, územní plán sídelního útvaru 
ÚPÚ Ústřední pozemkový úřad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VENP Vyloučení erozně náchylných plodin 
VKP významný krajinný prvek 
VN vysoké napětí 
VPC vedlejší polní cesta 
VTL, VVTL vysokotlaké vedení plynovodu 
VÚC velký územní celek 
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR OK zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
  
 


