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1 Úvod
Komplexní pozemkové úpravy Komárno byly zahájeny v roce 2017 Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Pobočka
Kroměříž (Riegrova nám. 3228/22, 76701 Kroměříž).
Komplexní pozemkové úpravy byly zahájeny na základně žádosti vlastníků nadpoloviční většiny zemědělské půdy, hlavní impulz dala obec. Komplexní
pozemkové úpravy byly zahájeny také za účelem zpřístupnění pozemků.
Komplexní pozemkové úpravy Komárno navazují na následující katastrální území (od severu):
-

k.ú. Provodovice - KoPÚ doposud nebyly zahájeny
k.ú. Babice u Kelče - KoPÚ doposud nebyly zahájeny
k.ú. Kunovice – zahájené KoPÚ (datum zahájení 7. 8. 2013 – zpracování firmou GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář)
k.ú. Podhradní Lhota – KoPÚ doposud nebyly zahájeny
k.ú. Osíčko – zahájené KoPÚ (datum zahájení 22. 4. 2016 – zpracování firmou Geocart CZ a.s.)

1.1 Výchozí podklady
Pro zpracování plánu společných zařízení v katastrálním území Komárno byly využity následující podklady:

1.1.1 Podrobný průzkum terénu a analýza současného stavu
V území bylo provedeno několik podrobných terénních průzkumů. Při průzkumu bylo území podrobně procházeno a porovnáváno s veškerými
dostupnými podklady včetně zaměření skutečného stavu území. Při průzkumu byla pořízena podrobná fotodokumentace zpracovatelkou Ing. Janou
Totuškovou. V roce 2018 byl firmou Foltánek s.r.o. zpracován Rozbor současného stavu.

1.1.2 Zaměření řešeného území
Polohopis a výškopis byl zpracován firmou Foltánek s.r.o. v roce 2018.

1.1.3 Hydrologické a vodohospodářské podklady
-

Databáze vod DIBAVOD (Digitální báze vod, zdroj: VÚV TGM, v.v.i.), záplavová území 5, 10, 20, 50 a 100leté vody, záplavová území nejvyšší
přirozené povodně, hranice povodí

-

Základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 (http://heis.vuv.cz)
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1.1.4 Podklady územního plánování
-

Územně analytické podklady ORP Kroměříž,

-

Územní plán Komárno (zhotovitel: Ing. Lubor Sawicki, autorizovaný architekt ČKA 03654, Ohrada 1854, 755 01 Vsetín, zdroj: Obec
Komárno)

1.1.5 Metodické podklady a odborná literatura
-

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

-

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších
předpisů

-

Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení
a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 231/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn), ve znění
pozdějších předpisů
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-

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-

Metodický návod k provádění pozemkových úprav (MZE – ÚPÚ, 2010, aktualizovaná verze k 1. 1. 2019)

-

Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (MZE – ÚPÚ, 2010, aktualizovaná verze 2016)

-

Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček, M. a kol., VÚMOP, v.v.i., Praha, 2007; ČZU v Praze – FŽP, 2012)

-

Biogeografické členění ČR (Culek, M. a kol., Enigma, Praha 1996)

-

Biogeografické členění ČR, II. Díl (Culek, M. a kol., AOPK ČR, Praha 2005)

-

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

-

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

-

Katalog vozovek polních cest (MZE – ÚPÚ, 2011)

-

Základy krajinného plánování (Sklenička, P., 2003)

-

Metodika vymezování územního systému ekologické stability (MŽP, 2017)

-

Revitalizace vodního prostředí (AOPK, 2003)

1.1.6 Základní a geodetické a majetkoprávní podklady
-

Katastrální mapa digitalizovaná 1: 1000 (platná od 12. 10. 2009)

-

Základní mapa 1: 10 000

1.1.7 Další podklady
-

BPEJ (zhotovitel: VÚMOP, v.v.i., zdroj: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž)

-

Císařské otisky Stabilního katastru

1.2 Účel a přehled navrhovaných opatření
Tato kapitola obsahuje přehled a informace o účelu, skladbě a koncepčních vazbách opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav Komárno.
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1.2.1 Zařízení ke zpřístupnění pozemků
Cestní síť zahrnuje celkem 3 hlavní polní cesty, 9 vedlejších polních cest a 21 doplňkových polních cest. Přehled stávajících, nově navržených i cest
navržených k rekonstrukci shrnuje Tabulka 1

Ozn. cesty
Hlavní
HC3/A-R
HC3/B-R
HC7-R
Celkem

kategorie dle ČSN 73 6109

309
480
689
1 478
Zábor pro hlavní cesty v PSZ navržené do vlastnictví obce:
Vedlejší
VC1-R
vedlejší 4,5/20
643
VC2
vedlejší 4/20
343
VC4
vedlejší 4/20
502
VC6
vedlejší 4/20
473
VC9-R
vedlejší 4/20
20
VC10-R
vedlejší 4/20
519
VC11
vedlejší 4/20
770
VC20
vedlejší 4/20
90
VC29
vedlejší 4,5/20
324
Celkem
3 684
Zábor pro vedlejší cesty v PSZ navržené do vlastnictví obce:
Doplňkové
DC5
doplňková 3/20
67
DC8
doplňková 3/20
47
DC12
doplňková 3/20
519
DC13
doplňková 3/20
111
DC14
doplňková 3/20
128
DC15
doplňková 3/20
79
DC16
doplňková 3/20
352
DC17
doplňková 3/20
72
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hlavní 4/30
hlavní 4/30
hlavní 4,5/30

Délka (m)

2

plocha záboru ( m )

stav

1612
2729
4209
8 550
8 550

navržená k rekonstrukci
navržená k rekonstrukci
navržená k rekonstrukci

3934
1349
2759
2022
140
2797
4247
465
1876
19 589
19 589

navržená k rekonstrukci
stávající
nově navrhovaná
stávající
navržená k rekonstrukci
navržená k rekonstrukci
nově navrhovaná
nově navrhovaná
nově navrhovaná

299
285
2242
585
505
341
1385
392

nově navrhovaná
stávající
nově navrhovaná
nově navrhovaná
nově navrhovaná
stávající
nově navrhovaná
stávající

poznámka

k.ú. Podhradní Lhota

DC18
DC19
DC21
DC22
DC23
DC24
DC25
DC26
DC27
DC28/A
DC28/B
DC28/C
DC28/D

doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20
doplňková 3/20

450
147
38
121
60
183
123
647
269
93
332
267
550
doplňková 3/20
Celkem
4 767
Zábor pro doplňkové cesty v PSZ navržené do vlastnictví obce
Celkový zábor pro opatření ke zpřístupnění pozemků do vlastnictví
obce
Zábor pro cesty navržené do vlastnictví FO
Celkem

1879
559
197
645
247
752
640
2701
1022
361
1386
1030
2110
19 563
19 316

nově navrhovaná
nově navrhovaná
stávající
nově navrhovaná
stávající
nově navrhovaná
stávající
nově navrhovaná
nově navrhovaná
nově navrhovaná
nově navrhovaná
nově navrhovaná
nově navrhovaná

Ponechání ve vlastnictví FO

k.ú. Podhradní Lhota

k.ú. Podhradní Lhota
k.ú. Podhradní Lhota

47 455
247
47 702
Tabulka 1 Přehled opatření ke zpřístupnění pozemků

1.2.2 Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy
a) Opatření proti vodní erozi půdy
Ohroženost zemědělských pozemků vodní erozí byla posouzena v prostředí Atlas DMT (model EROZE). Model EROZE je v souladu s platnou metodikou pro
výpočet erozního ohrožení zemědělské půdy (Janeček a kol., 2012).
V řešeném území KoPÚ Komárno bylo v rámci analýzy ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí vymezeno celkem 18 erozně hodnocených ploch (EHP). Z
výsledků je zřejmé, že k projevům vodní eroze dochází v lokalitách na severu katastrálního území, kde se terén zvedá od potoka Komárník (364 m n. m.) až
k vrcholu o nadmořské výšce 416 m. n.m. . Tyto svahy jsou intenzivně zemědělsky využívané.
Celkem je přípustná míra eroze překročena na 3 erozně hodnocených plochách:
EHP 13 – lokalita “Nad Džbelem“
EHP 14 – lokalita “Nad Cihelnou“
EHP 15 – lokalita “Za vrchem“
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V těchto lokalitách byly navrženy tři typy organizačních protierozních opatření: Vyloučení erozně náchylných plodin (VENP), změna druhu pozemku (KN) dle
skutečnosti na TTP (ORG) a ochranné zatravnění: ZATR.
Dále se navrhuje technické opatření proti vodní erozi, spočívající v zatravnění údolnice – ZÚ1, ZÚ2. V rámci PSZ se navrhuje vodohospodářské opatření ve
formě záchytného příkopu ZP1 s hrázkou, který slouží také jako protierozní opatření na EHP14 – lokalita “Nad Cihelnou“.
Tato opatření byla na erozně ohrožených plochách vhodně kombinována tak, aby účinně zabránila zvýšené vodní erozi půdy, viz Tabulka 2.
Organizační opatření VENP, ORG a ochranné zatravnění ZATR je navrženo do vlastnictví Fyzických osob.
Technické opatření ve formě ochranného zatravnění údolnic ZÚ1 a ZÚ2 bylo hydrotechnicky posouzeno a z výsledku vyplývá, že zatravnění kvalitním travním
drnem je dostatečná ochrana ZPF. Z důvodu nutnosti tyto údolnice zatravnit, se v rámci PSZ doporučuje tyto plochy převést do vlastnictví obce. Stát
disponuje v tomto katastrálním území omezenou výměrou, kterou by se mohl podílet na směnu pro prvky PSZ. V první řadě bude pro tyto prvky využita
výměra státu a poté výměra obce Komárno.
EHP

Typ opatření

1
2

Organizační opatření
Organizační opatření

Vyloučení erozně náchylných plodin
Vyloučení erozně náchylných plodin

3

Bez opatření

4

Bez opatření

5

Bez opatření

6

Bez opatření

7

Bez opatření

8

Bez opatření

9

Bez opatření

10

Bez opatření

11

Bez opatření

12

Bez opatření

13
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Typ opatření

Organizační

Vyloučení erozně náchylných plodin

Opatření

Výměra m

VENP10
VENP11

21 032
10 369

VENP1

2 455

VENP2

1 405

VENP3

25 962

VENP4

25 297

2

Ochranné zatravnění

ZATR3

30 044

ZATR4

1270

ORG1

3 932

ORG2

1 090

ORG3

7 696

ORG4

4 606

VENP7

72 524

VENP8

7 632

VENP9

16 133

Změna druhu pozemku dle skutečnosti

ORG5

3 308

Ochranné zatravnění

ZATR1

5 115

ZATR2

5 891

zatravnění údolnice

ZÚ1

7 945

vodohospodářské opatření *

ZP1

4 127*

Vyloučení erozně náchylných plodin

VENP5

53 909

VENP6

27 454

ZATR5

33 935

ZATR6

21 164

ZÚ2

8 319

Změna druhu pozemku dle skutečnosti

14

Organizační

Technické

15

Organizační

Vyloučení erozně náchylných plodin

Ochranné zatravnění

Technické
16

Bez opatření

17

Bez opatření

18

Bez opatření

zatravnění údolnice
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Výměra navrženého organizačního opatření VENP:

264 172 m

Výměra navrženého organizačního opatření ORG:

20 632 m

2

Výměra ochranného zatravnění ZATR:

97 419 m

2

Zábor pro technické opatření ZÚ1 a ZÚ2

16 264 m

2

Celková výměra navržených opatření proti vodní erozi

398 487 m

Výměra navržena do vlastnictví obce/státu

16 264 m

Výměra navržena do vlastnictví FO

382 223 m

2

2

2
2

*Výměra zahrnuta do vodohospodářských opatření
Tabulka 2Přehled opatření proti vodní erozi půdy

b) Opatření proti větrné erozi půdy
V řešeném území se nevyskytují půdy náchylné k větrné erozi, z toho důvodu se žádné opatření proti větrné erozi nenavrhuje.

c) Další opatření navrhovaná k ochraně půdy
V řešeném území se navrhuje vodohospodářské opatření, které zásadně přispěje k omezení vodní eroze na zemědělských pozemcích: záchytný příkop
s hrázkou ZP1.

typ opatření

popis

délka (m)

plocha zábor (m )

ZP1

opatření k ochraně před povodněmi

Záchytný příkop s hrázkou

250

*

*Zábor je započítán v rámci vodohospodářských opatření

1.2.3 Vodohospodářská opatření
a) Opatření k odvádění povrchových vod v území
V řešeném území se nenavrhují opatření k odvádění povrchových vod v území.
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2

označení

b) Opatření k ochraně před povodněmi
2

označení

typ opatření

popis

délka (m)

plocha zábor (m )

ZP1

opatření k ochraně před povodněmi

Záchytný příkop s hrázkou

250

4 127

Výměra navržena do vlastnictví obce

4 127
Tabulka 3 Přehled opatření k ochraně před povodněmi

c) Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod
V řešeném území se nenavrhují opatření k ochraně povrchových a podzemních vod.

d) Opatření k ochraně vodních zdrojů
V řešeném území se nenavrhují opatření k ochraně vodních zdrojů.

e) Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
V řešeném území bude sloužit navržené vodohospodářské opatření – záchytný příkop s hrázkou ZP1, také jako opatření ke snížení nepříznivých účinku sucha.
Navržené opatření ZP1 má za cíl zachytiti povrchovou vodu ve svahu.

f) Opatření u stávajících vodních děl
V řešeném území se nenavrhují nové opatření u stávajících vodních děl. U vodních toků ve správě Lesů ČR, tzn. vodní tok v PSZ ozn. VT7, VT5 a VT3 budou
pozemky v rámci etapy návrhu rozmístění parcel navrhnuty dle zaměření skutečného stavu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy
České republiky s.p.. U těchto vodních toků se navrhuje revitalizace ve smyslu úpravy potočního koryta a výsadby doprovodných dřevin.

g) Opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků
V řešeném území se nenavrhují opatření ke stavbám sloužícím k závlaze a odvodnění pozemků.
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1.2.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
V řešeném území se nachází opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí ve formě prvků územního sytému ekologické stability (ÚSES).
Návrh biocenter a biokoridorů vychází z platného Územního plánu obce Komárno z roku 2017. V rámci návrhu Plánu společného zařízení byly upřesněny
prvky ÚSES dle zaměření skutečného stavu.

Označení v
mapě

Funkčnost

Název

Popis

Výměra v obvodu KoPÚ
2
(m )

Zábor

Lokální biocentra
LBC1

funkční

Poldr

Nivní

50 912

*

LBC2

funkční

Za Dubím

Nivní

7 018

*

Celková výměra lokálních biocenter v obvodu KoPÚ:

57 930
Lokální biokoridory

LBK1

funkční

Juhyně

Nivní

4 943

*

LBK2

Částečně funkční

Juhyně

Nivní

51 995

*

LBK3

nefunkční

Deštná Ráztoka

Nivní

3 988

*

Celková výměra lokálních biokoridorů v obvodu KoPÚ:

60 926
Interakční prvky

IPL1

navrhovaný

Dřevinná výsadba nad záchytným příkopem ZP1 s hrázkou

délka 230 m

**

IPP1

navrhovaný

Revitalizace prostoru kolem vodního toku VT7 a vybodování hlouben tůně

6 086

6 086

Celková výměra interakční prvků v obvodu KoPÚ:

6 086

Celková výměra prvků k ochraně a tvorbě ŽP:

124 942

Celková výměra prvků k ochraně a tvorbě osob ponechána ve vlastnictví FO:

118 856

Zábor k ochraně a tvorbě ŽP navržené do vlastnictví obce:

6 086

*Výměra ponechána ve vlastnictví FO
*Výměra je součástí jiného prvku PSZ
Tabulka 4 Přehled prvků ÚSES
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1.3 Zásady zpracování PSZ
V rámci komplexních pozemkových úprav Komárno byl dle zákona č.139/2002 Sb. a vyhlášky č.13/2014 Sb. na základě dostupných podkladů, rozboru
současného stavu a s ohledem na záměry rozvoje celého zájmového území zpracován Plán společných zařízení. Jednotlivá opatření jsou podrobně popsána
v následujících kapitolách. Na plán společných zařízení bude navazovat zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
Katastrální území Komárno je součástí obce Komárno. Komárno je součástí obce s rozšířenou působností Kroměříž. Územně analytické podklady ORP
Kroměříž jsou zohledněny v PSZ. Bylo přihlédnuto k požadavkům a názorům vlastníků pozemků, stanovisku zástupce obce a výsledkům terénního průzkumu.
Zdrojem informací pro zpracování plánu společných zařízení byly kromě zákonných předpisů (zákon č.139/2002 Sb., vyhláška č.13/2014 Sb.) zejména tyto
podklady: Metodický návod k provádění pozemkových úprav (SPÚ, aktualizovaná verze k 1. 3. 2020) a Technický standard dokumentace plánu společných
zařízení v pozemkových úpravách (SPÚ, 2016). Nedílnou součástí dokumentace plánu společných zařízení je posouzení erozní ohroženosti daného území dle
zásad stanovených Metodikou ochrany zemědělské půdy před erozí (ČZU v Praze, FŽP, 2012). Návrh nových polních cest a rekonstrukce stávajících polních
cest byly zpracovány dle technické normy ČSN 736109 Projektování polních cest a Katalogu vozovek polních cest (MZe, ÚPÚ, 2011).
Z Rozboru současného stavu, vypracovaného v roce 2018, vyplynulo, že se v řešeném území nacházejí nepřístupné pozemky, u kterých je třeba zajistit
přístup. Z RSS dále vyplynulo, že téměř veškeré pozemky orné půdy v severní části katastrálního území Komárno ohrožené vodní erozí.
Plán společného zařízení byl zpracováván v součinnosti poradního orgánu sboru zástupců.

1.4 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízení dotčených KoPÚ
Po zahájení pozemkových úprav obeslal Pozemkový úřad dotčené orgány a organizace s žádostí ke stanovení podmínek k ochraně svých zájmů k zahájené
KoPÚ, ve lhůtě 30 ti dnů od obdržení. Vyjádření jsou podrobně popsána v etapě KoPÚ – Rozboru současného stavu.
Po zpracování PSZ, zpracovatel Foltánek s.r.o. obeslal dotčené orgány a organizace s žádostí o vyjádření k dokumentaci.
Vyjádření jsou popsána níže. Kopie vyjádření jsou součástí samostatné přílohy Doklady o projednání návrhu PSZ.
1. LESY ČR
Č.j.:LCR957/002338/2020 ze dne: 17. 4. 2020
Vyjádření: Les ČR, s.p., Správa toků souhlasí za těchto podmínek:
- Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace zpracované společnosti Foltánek s.r.o.
- Požaduje soulad navrženého řešení s ČSN 75 21 30
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-

Požaduje, aby nový návrh parcel kopíroval skutečné zaměření vodních toků ve správě Lesy ČR
Průtočný profil propustku P12 bezpečně provede Q100 s rezervou 50 cm, anebo alespoň s kapacitou s nejbližším propustkem nad ním
(propustek nad dráhou)
Propustek bude v majetku Obce Komárno, která je povinna zajišťovat jeho údržbu i veškeré opravy
Technické řešení propustku P12 před realizací vyžadujeme podrobně projednat
Jednotlivými úpravami nebude dotčen majetek v naší správě. V opačném případě požadujeme, aby pozemky pod stavbou (IPP1 a tůňka 1)
byly převedeny do vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky s.p.a pak je lze realizovat ze strany LČR.
Toto vyjádření je vydáno pro potřeby KPÚ, DÚR

2. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
Č.j.:0763/BK/20 ze dne: 6. 4. 2020
Vyjádření: Území nespadá do území CHKO Bílé Karpaty, tudíž není dotčeným orgánem ochrany přírody pro tento záměr. Po odborné stránce nemá
připomínek
3. MINISTERSTVO OBRANY, ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU
Č.j.:100039/2020-1150-OÚZ-BR ze dne: 15. 4. 2020
Vyjádření: Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle
ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona.
- Na celém správním území je zájem MO posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §175 zákona č.
183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Uvedená území MO zásadně nelimituje řešení KoPÚ.
4. MERO ČR, a.s.
Č.j.:2020/000304/1 ze dne: 30. 3. 2020
Vyjádření: V oblastech k.ú.Komárno, Podhradní Lhota a Babice u Kelče nemá MERO ČR, a.s. žádná zařízení, proto k zaslanému PSZ nemá
připomínky.
5. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV, AKADEMIE VĚD ČR, BRNO v.v.i.
Č.j.:ARUB/1847/20DS ze dne: 1. 4. 2020
Vyjádření: 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.
6. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V KROMĚŘÍŽÍ
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Č.j.:NPU-373/25540/2020 ze dne: 3. 4. 2020
Vyjádření: Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce jsou
v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot.
7. ČEPRO, A.S.
Č.j.: 5213/20 ze dne: 20. 4. 2020
Vyjádření: KoPÚ Komárno je v ochranném pásmu plánovaného produktovodu a.s. ČEPRO. Toto pásmo je vedeno v souvislých plochách podél
potrubí do vzdálenosti 300 metrů. Proto je třeba v projektu i při stavbě dodržovat podmínky v návaznosti na zákon č. 189/1999 Sb.
8. E.ON DISTRIBUCE, a.s.
ze dne: 14. 4. 2020
Vyjádření: Některá z navržených či stávajících opatření kolidují s distribučním zařízením elektřiny a s jejich ochrannými pásmy. Požadujeme
proto přizpůsobit tato společná zařízení a opatření kolidující s distribučním zařízením elektřiny včetně ochranných pásem těmto distribučním
zařízením. Před vlastní realizací navržených zařízení či opatření kolidujících s distribučním zařízením elektřiny požadujeme předložit zpracovanou
projektovou dokumentaci k jednotlivým zařízením k odsouhlasení.
9. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Č.j.: KHSZL 09100/2020 ze dne: 21. 4. 2020
Vyjádření: Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jí chráněné.
10. ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
Č.j.: 94/2020 ze dne: 6. 4. 2020
Vyjádření: Z hlediska archeologické památkové péče je realizace pozemkových úprav přípustná. Vzhledem avšak k tomu, že při případných
zemních pracích, spojených s využitím pozemků, by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči a respektovat zákonné požadavky:
- oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, a
- umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného
v podmínkách zákona o státní památkové péči
11. ČD-TELEMATIKA
Č.j.: 1202006071 ze dne: 2. 4. 2020
Vyjádření: Při realizaci dojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o
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elektronických komunikacích.
12. CRA ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE
Č.j.: UPTS/OS/242815/2020 ze dne: 31. 3. 2020
Vyjádření: Z hlediska stávajících zájmu Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.
13. O2 CZECH REPUBLIC A.S.
Č.j.: 2020/02/jA ze dne: 1. 4. 2020
Vyjádření: O2 si Vás dovoluje informovat, že již nevlastní žádné podzemní ani nadzemní vedení sítí elektronických komunikací. Od 1. 12. 2017 je
novým vlastníkem sítí O2 Czech Republic a.s. společnost Nej.cz. s.r.o.
14. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR KROMĚŘÍŽ, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
Č.j.: KRPZ-33633-1/Čj-2020-150806 ze dne: 25. 4. 2020
Vyjádření: K rozhledovým poměrům v místě napojení polní cesty VC20 na místní komunikaci obce, polní cesty HC7 a DC22 na silnici II/150, polní
cesty VC6, DC26, DC27 a DC28 na silnici č. III/01866 a hospodářského sjezdu S26 na silnici č. III/01864, navrženým dle ČSN 73 6109 a ČSN 73
6101 zdejší dopravní inspektorát nemá námitek.
15. MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Č.J.: MUBPH 7292/2020 ze dne 27.4.2020
Vyjádření: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí s předloženým plánem společných
zařízení , zpracovaným v rámci návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Komárno a v navazujících částech katastrálního území Podhradní
Lhota.
16. KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, ODDĚLENÍ HODNOCENÍ EKOLOGICKÝCH RIZIK
Č.J.: KUZL 23316/2020 ze dne 27.4.2020
Stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydává stanovisko, podle § 45i odstavce 1 téhož zákona, v tom smyslu, že hodnocené
KPÚ Komárno nemohou mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Vyjádření podle § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"): Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství nemá k předložené dokumentaci Plán společných zařízení KPÚ Komárno připomínky. Předložená dokumentace neobsahuje žádné
zařízení, které by naplňovalo dikci § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
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zákonů, a nebude tedy předmětem posuzování podle citovaného zákona.
Stanovisko podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: V PSZ
v KPÚ Komárno jsou na tyto silnice napojeny polní cesty. Jeden sjezd je navržen nově. S předloženým návrhem souhlasíme za podmínky, že
jakékoli dotčení uvedených silnic, včetně návrhu a úprav sjezdů, bude předem prokazatelně projednáno a odsouhlaseno s ŘSZK.
Závěr: Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek a stanovisek vydaných podle zvláštních právních
předpisů vydává k dokumentaci „Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav Komárno“ souhlasné koordinované stanovisko.
17. ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE, ODDĚLENÍ MAJETKOVÉ SPRÁVY
Č.J.: ŘSZKKM03761/20-228 ze dne 28. 4. 2020
Vyjádření: Zájmovým územím PÚ prochází silnice II/150, III/01864 a III/01865 v majetku Zlínského kraje. S úpravou těchto silnic se neuvažuje.
V případě budování technické infrastruktury mimo zastavěné území obce požadujeme respektovat ochranné pásmo silnice. Všechny stavební
práce a jiné práce v silničním ochranném pásmu podléhají místně příslušným orgánem státní správy, což je u silnice II. a III. třídy MěÚ Bystřice
pod Hostýnem, Odbor dopravně správní. Ke zřízení nových a úpravě stávajících sjezdů a připojení na silnici z uvedeného zájmového území je
nutné samostatné vyjádření správce silniční sítě, který stanoví technické podmínky pro zřízení sjezdu a následně povolení vydá místně příslušný
orgán státní správy. Požadujeme kolmé připojení sjezdů z polních cest se zpevněním 20 m s nájezdovými oblouky o poloměrech odpovídajících
použité zem. technice a odvedení povrchových vod mimo silniční těleso v místě napojení sjezdu. Požadujeme dodržení hranic silničního
pozemku podle Zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb.
18. MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
Č.J.: MUBPH 9552/2020 ze dne 13. 5. 2020
Vyjádření: Na základě Vašeho požadavku ze dne 05. 05. 2020 o vyjádření se k Plánu společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy
Komárno (okres Kroměříž) Vám sděluji, že jako dotčený orgán v plném rozsahu souhlasíme.
19. VODOVODY A KANALIZACE, KROMĚŘÍŽ, A.S.
Stanovisko č. 551/2020
Vyjádření: Vodovodní a kanalizační síť v katastrálním území Komárno nespadá pod správu společnosti VaK Kroměříž, a.s.
20. SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC
Č.J.: 283/2020/OPD ze dne 4. 5. 2020
Vyjádření: Správa železnic souhlasí s plánem společných zařízení za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
- V území dotčené stavbou se nachází podzemní vedení Správy železnic a ČD-Telematika a.s. Před zahájením stavebních prací požádá
stavebník o vytyčení kabelů. Jakákoliv stavební činnost v ochranném pásmu dráhy nebo dráze, podléhá mimo jiné i režimu schvalování dle
zákona č. 266/1994 Sb. (o drahách). V praxi to znamená jakoukoliv stavební činnost odsouhlasit s provozovatelem a vydání povolení se
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-

stavbou v ochranném pásmu dráhy resp. na dráze Drážním úřadem.
V dalším stupni projednávání požadujeme doložit podrobnou dokumentaci objektů v ochranném pásmu dráhy.
V dané lokalitě se v km 45,115 a km 45,337 nachází železniční propustky, a v km 45,962 železniční most. Uvedené objekty nesmí být
úpravami dotčeny.
Do ochranného pásma trati zasahují polní cesty DC12 a DC28 a VC 9. Při napojování cest v blízkosti železničních přejezdů musí být
dodržena ustanovení ČSN 73 6380.
Stavebník bude respektovat vyhl.č.177/1995 Sb. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

21. SPRÁVA ŽELEZNIC, SPRÁVA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY, OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC
Č.J.: spis. zn./č.j.: SEE-327-2020
Vyjádření: Z předložené dokumentace není patrná kolize se zemním kabelem nn ve správě SEE pro napájení PSZ.
22. GRIDSERVICES
Č.J.: 5002142753 ze dne 19.5.2020

2 Opatření ke zpřístupnění pozemků
2.1 Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků
Návrh cestní sítě v rámci KoPÚ Komárno vychází z potřeby zpřístupnit krajinu a pozemky vlastníků, v co největší míře zohledňuje podrobné zaměření
polohopisu a výškopisu a další zájmy v území. Při návrhu se přihlíželo ke stávajícím dopravním poměrům, tvaru území, konfiguraci terénu a současného
způsobu zemědělského využití území tak, aby návrh zajistil co nejlepší provozní podmínky.
Návrh sítě polních cest je v souladu s normou ČSN 736109 Projektování polních cest (2013), ČSN 736102 Projektování křižovatek na silnicích a komunikacích
(2007) i ČSN736110 Projektování místních komunikací (2006). K výběru vhodného základního konstrukčního typu vozovky byl využit Katalog vozovek polních
cest vydaný Ministerstvem zemědělství v roce 2011 (č.j. 26206/05-17170). Charakteristiky konstrukčních vrstev jsou zahrnuty v typizovaných konstrukcích
vozovek. Základní návrhové parametry a kategorizace polních cest jsou popsány v kap. 1.2.1. Při návrhu cestní sítě byly respektovány relevantní výchozí
podklady. Na základě terénního průzkumu a sdělení sboru zástupců, byla průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel pro všechny jízdní
pruhy polních a lesních cest stanovena v rozmezí 15–100 vozidel/den. Tato intenzita odpovídá V. třídě dopravního zatížení.
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Pro všechny hlavní a vedlejší cesty je zpracována Dokumentace technického řešení – DTR PSZ.
Omezující podmínky, které mají vliv na návrh cestní sítě, jsou určené chráněnými zájmy stanovenými dotčenými orgány a organizacemi k zahájení řízení
o pozemkových úpravách a k PSZ. Konkrétní chráněné zájmy budou popsány v kapitole 1.4. a jednotlivá stanoviska budou doplněna do dokladové části
dokumentace.
Napojení cestní sítě PSZ na silnici je řešeno u polních cest nově navržených či navržených k rekonstrukci. Dále je řešeno v případě návrhu nového sjezdu či
sjezdu k rekonstrukci. Pro tato napojení byly vyhotoveny rozhledové trojúhelníky.
Při návrhu bylo dbáno na propojení cestní sítě se systémem cest mimo obvod pozemkových úprav a se systémem lesních cest. Všechny vedlejší cesty jsou
propojeny buď v rámci řešeného území, nebo se napojují na cesty v neřešeném území a mimo obvod pozemkových úprav. Byly vyžádány plány společných
zařízení z vedlejších katastrálních území, kde probíhají KoPÚ. Jedná se o PSZ KoPÚ Kunovice a PSZ KoPÚ Osíčko.
Návaznost, resp. napojení cest na silniční síť je uvedeno v jejich popisu. Technické řešení napojení je řešené v souladu s požadavky DOSS a příslušných
organizací, při dodržení platných norem a předpisů.
Návrhové prvky polních cest jsou tvořeny:
 šířkou polní cesty,


sklonovými poměry cesty,



směrovými oblouky,



rozhledovými poměry,



napojením polních cest.

Šířka polních cest
Šířka polních cest byla navržena dle kategorizace cest s ohledem na jejich vytížení dle platné normy ČSN 736109.
Sklonové poměry navrhovaných cest
Trasy cest byly navrženy tak, aby výškově splývaly s terénním reliéfem, a přitom měly výškové a směrové poměry odpovídající důležitosti a návrhové
kategorii cest na základě platné normy ČSN 736109.
Směrový oblouk
Směrový oblouk byl využit pro hlavní, vedlejší i doplňkové polní cesty v případech, kdy to vyžadovala bezpečnost a plynulost jízdy vozidel, terénní podmínky
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nebo skutečný stav. V obtížných terénních podmínkách, kde by návrh směrového oblouku s větším poloměrem měl za následek podstatné zvětšení zemních
prací, nebo výstavbu nákladných objektů, byl zmenšen doporučený poloměr snížením návrhové rychlosti až na 50 %. Tato podmínka byla využita i v případě
vzájemného napojení cest. S ohledem na zemědělské stroje je nejmenší poloměr polní cesty v ose cesty 12,5 m. Rozšíření ve směrovém oblouku bylo
navrženo na zpevněných polních cestách u oblouků o poloměru R <80 m o šířku, a to podle vztahu:
𝛥š = 𝑅 − √𝑅 2 − 𝐶 2 +
kde:

𝛥š
R
c
vn

vn
10√R

rozšíření jízdního pásu v m;
poloměr rozšiřovaného směrového oblouku v m;
rozvor náprav vozidla v m; počítáno pro rozvor náprav vozidla c = 5 m
návrhová rychlost v km/h.

Minimální délka úseku rozšiřování před a za obloukem je 5 m. Hodnoty rozšíření jízdního pásu ve směrovém oblouku jsou vypočítány podle předchozího
vztahu a zaokrouhlené směrem nahoru na 0,05 m, resp. v souladu s normou ČSN 736109 a bylo rozšíření v obloucích stanoveno dle tabulkových hodnot pro
R <80 m.
Rozhledové poměry
Rozhledové poměry se posuzují u všech sjezdů dle ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) a ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na silničních
komunikacích). Plocha rozhledového trojúhelníku je tvořena osami jízdních pruhů délky rozhledu pro zastavení pro obě komunikace (s přihlédnutím k
návrhové rychlosti a k podélným sklonům) a spojnicí koncových bodů těchto úseček. Zajištění dostatečného rozhledu je dosaženo odstraněním překážek v
rozhledových trojúhelnících. Plocha rozhledového trojúhelníku musí být v rozhledu zbavena všech překážek, a to 0,9 m nad úrovní hran obou silničních těles.
Délka rozhledu potřebná pro zastavení vozidla před nízkou překážkou (0,1 m) na jízdním pásu musí být zajištěna v celé délce na všech polních cestách. Délka
rozhledu pro zastavení na hlavních zpevněných polních cestách je 20 m, u vedlejších polních cest 15 m. Předepsaná délka rozhledu pro zastavení má být u
polních cest ve všech případech zachována i při jízdě směrovým obloukem.

2.2 Napojení cestní sítě na komunikace II a III. třídy a místní komunikace
V rámci PSZ je navrženo pouze jeden nový sjezd S26 a to ze silnice III. třídy č. 01864. Tabulka 5 zobrazuje přehled všech napojení cest na silnici a místní
komunikaci v obvodu pozemkové úpravy. Pro tato napojení byly vytvořeny rozhledové poměry dle ČSN 73 6101 ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) a
ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na silničních komunikacích) a předloženy dopravnímu inspektorátu k posouzení.
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Cesta/Sjezd

Silnice/místní komunikace

HC7-R
VC6

II/150
III/01866

DC15
DC17
DC21
DC22
DC26
DC27
DC28/B
S26
VC20

II/150
II/150
II/150
II/150
III/01866
III/01866
III/01866
II/150
MK1

Sjezd

poznámka

Stávající S25

Cesta k rekonstrukci - Rozhledové trojúhelník byly posouzeny

Stávající sjezd S9 navržen
k rekonstrukci, nedostatečné nájezdové
oblouky
Stávající sjezd S5

Sjezd k rekonstrukci - Rozhledové trojúhelník byly posouzeny

Stávající sjezd S1

Stávající cesta – sjezd vyhovující

Stávající cesta – sjezd vyhovující

Stávající sjezd S3

Stávající cesta – sjezd vyhovující

Stávající sjezd S6

Nově navrhovaná cesta - Rozhledové trojúhelník byly posouzeny

Stávající sjezd S10

Nově navrhovaná cesta - Rozhledové trojúhelník byly posouzeny

Stávající sjezd S23

Nově navrhovaná cesta - Rozhledové trojúhelník byly posouzeny

Stávající sjezd S23

Nově navrhovaná cesta - Rozhledové trojúhelník byly posouzeny

Nově navrhovaný sjezd S26

Nově navrhovaná cesta - Rozhledové trojúhelník byly posouzeny

Nově navrhovaná cesta

Nově navrhovaná cesta - Rozhledové trojúhelník byly posouzeny
Tabulka 5 Napojení cestní sítě na komunikace II. a III. třídy

Vyhotovené rozhledové trojúhelníky jsou samotnou přílohou PSZ.

2.3 Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání
Návrhové kategorie polních cest
Návrhová kategorie polních cest jsou stanoveny v ČSN 73 6109 pro projektování polních cest. Návrhová kategorie se volí v závislosti na významu
polní cesty, předpokládaném dopravním zatížení (popř. velikosti svozné plochy) a na charakteristice území. Doporučené návrhové kategorie polních cest jsou
uvedeny v níže tab. 7. Doplňkové polní cesty nejsou deﬁnovány návrhovou kategorií.
Polní cesty
hlavní
dvoupruhová
P 6,0/30

jednopruhová
P 4,5/30
P 4,0/30

vedlejší
jednopruhová
P 4,0/20
P 3,5/20

Pozn.1: P označuje polní cestu, číselná hodnota v čitateli označuje volnou šířku polní cesty v m a číselná hodnota ve jmenovateli označuje
návrhovou rychlost v km/h.
Pozn.2: V obtížných poměrech je možné návrhovou rychlost snížit až na 50 % původní hodnoty.

Tabulka 6 Doporučené návrhové kategorie polních cest
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2.3.1 Hlavní polní cesty
V rámci KoPÚ Komárno jsou navrženy 3 hlavní cesty k rekonstrukci o celkové délce 1 478m.
Hlavní polní cesta HC3
Hlavní polní cesta HC3 je v rámci Plánu společných zařízení rozdělena na dvě části. HC3/A a HC3/B. Obě části jsou navrženy k rekonstrukci. Povrch HC3/A je
asfaltový a je navržen k rekonstrukci. Povrch HC3/B je nezpevněný a navrhuje povrch zpevnit penetračním makadamem. Polní cesta HC3 je páteřní
komunikací, propojuje obec Komárno a obec Babice.
Hlavní polní cesta HC3/A-R
Hlavní polní cesta HC3/A zpřístupňuje zemědělsky obhospodařované plochy v lokalitách “Nad žbelem“ a “Nad Cihelnou“. Na hlavní polní cestu HC3/A je
napojena hlavní polní cesta HC3/B, stávající vedlejší cesta VC2 a navrhovaná doplňková cesta DC24. Cesta také slouží k obsluze vodárenského objektu.
Označení

HC3/A-R

Kategorie dle ČSN

hlavní 4,0/30

Vozovka + Krajnice (m)

3,5+2x 0,25/ krajnice 0, 25 byly zvoleny s ohledem na minimalizaci šířky cesty z důvodu terénních podmínek

Stávající stav v terénu

Cesta je v současné době nejvíce využívána zemědělskou technikou. Povrch současné cesty je asfaltový, technický stav povrchu není
zcela dostačující a z toho důvodu se navrhuje k rekonstrukci.
Severně od intravilánu obce Komárna.

Umístění
Popis trasy, směrové poměry
Sklonové poměry

Délka (m)
Konstrukce a povrch
Odvodnění
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Cesta navazuje na místní asfaltovou komunikaci MK4 a pokračuje dále na sever až k rozcestí cesty označené HC3/B a vedlejší cesty
VC2. Trasa HC3/A-R je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 2,40 % je v úseku km 0,15025 – 0,18190
Maximální podélný sklon nivelety 9,66 % je v úseku km 0,08070 – 0,10752
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,0000 – 0,21074
Cesta klesá v úsecích:
km 0,21074 – 0,30803
309
Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je asfaltový.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %) a dále podélnou drenáží, která bude vyústěna do
zasakovacích jímek o rozměrech 2000 x 2000 mm a hloubce 2000 mm.

Ozelenění

Sklony jsou navrhovány jako jednostranné, s ohledem na okolní terén.
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.
S ohledem na sklonitostní poměry bylo v souladu s normou ČSN 73 6109 navrženo 6 příčných žlabů.
Cesta má v současné době po obou stranách ozelenění v podobě ovocných stromů, z toho důvodu není navrhována nová výsadba
zeleně.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Cesta navazuje na asfaltovou místní komunikaci MK4.
S ohledem na sklonitostní poměry bylo v souladu s normou ČSN 73 6109 navrženo 6 příčných žlabů:
PZ3-1, km 0,00300
PZ3-2, km 0,02500
PZ3-3, km 0,04500
PZ3-4, km 0,08500
PZ3-5, km 0,26000
PZ3-6, km 0,30000
S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě HC3/A-R navrženy žádné výhybny. V souladu s ČSN 736109 bude jako výhybna
sloužit napojení doplňkové cesty DC24.
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešeno na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Stávající sjezdy na cestě:
KM 0.129 - S22
KM 0.201 - S24
KM 0.211 - S21
Cesta HC3/A-R kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.000 - 0.005 – kanalizace
Cesta HC3/A vede podél elektrického vedení NN, vodovodu a kanalizace, do těchto zařízení přímo tělesem nezasahuje.
Rekonstrukci stávající polní cesty odtěžením vyježděné zhutněné zeminy a realizaci nových podkladních a krytových konstrukčních
vrstev.

Propustky, žlaby, brody

Výhybny
Sjezdy

Dotčená zařízení technické
infrastruktury
Předpokládané stavební práce
IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ano
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Obrázek 1 Schéma navrhované cesty HC3/A k rekonstrukci
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Obrázek 2 Současný stav hlavní polní cesty HC3/A-R, červenec 2018

Hlavní polní cesta HC3/B-R
Hlavní polní cesta HC3/B zpřístupňuje zemědělsky obhospodařované plochy v lokalitě “Za vrchem“. Cesta navazuje na HC3/A a pokračuje až na hranici
katastrálního území s k.ú. Babice u Kelče. Na tuto cestu v k.ú. Babice u Kelče navazuje komunikace pod p.č. KN 596/3 (vlastník město Kelč).
Označení

HC3/B-R

Kategorie dle ČSN

hlavní 4,0/30

Vozovka + Krajnice (m)

3,5+2x0,25 / krajnice 0, 25 byly zvoleny s ohledem na minimalizaci šířky cesty z důvodu terénních podmínek.
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Stávající stav v terénu
Umístění
Popis trasy, směrové poměry
Sklonové poměry

Cesta je v současné době využívána zejména zemědělskou technikou. Současný povrch HC3/B je nezpevněný. V rámci PSZ se
navrhuje rekonstrukce s vybudováním penetračního povrchu.
Severně od intravilánu obce Komárna. Cesta končí u katastrální hranice s k.ú. Babice u Kelče.
Cesta HC3/B-R navazuje na cestu HC3/A. Cesta pokračuje severně až na hranici katastrálního území s k.ú. Babice u Kelče. Trasa je
tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 1,46 % je v úseku km 0,31255 – 0,37202
Maximální podélný sklon nivelety 11,99 % je v úseku km 0,07290– 0,07940
Cesta klesá v celé své délce:
km 0,00000– 0,47896

Délka (m)

480

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je štěrkový s využitím hrubého kameniva s vibrovanou výplní, na strmých úsecích (se sklonem >11 %)
bude povrch zpevněný asfaltovým postřikem, příp. obalovaným makadamem.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %).
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.
S ohledem na sklonitostní poměry bylo v souladu s normou ČSN 73 6109 navrženy 3 příčné žlábky.

Odvodnění

Ozelenění

Cesta má v současné době po jedné straně vysázené ovocné stromy, z toho důvodu není navrhována nová výsadba zeleně.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.
S ohledem na sklonitostní poměry byly v souladu s normou ČSN 73 6109 navrženy 3 příčné žlábky:
PZ3-7, km 0,08500
PZ3-8, km 0,12500
PZ3-9, km 0,16500
S ohledem na ČSN 736109 je na polní cestě HC3/B-R navržena 1 výhybna:
Výhybna V3-1
V3-1 – km 0,32400-0,35600, délka 20 m, rozšíření o 2 m, náběhy 1:3
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.

Propustky, žlaby, brody
Výhybny

Sjezdy
Dotčená zařízení technické
infrastruktury

Ne

Předpokládané stavební práce

Rekonstrukci stávající polní cesty odtěžením vyježděné zhutněné zeminy a realizaci nových podkladních a krytových konstrukčních
vrstev.
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IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ano

Obrázek 3 Schéma navrhované HC3/B k rekonstrukci
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Obrázek 4 Současný stav hlavní polní cesty HC3/B-R, prosinec 2019

Hlavní cesta HC7-R
Hlavní cesta HC7-R je navržena v celé délce k rekonstrukci. Hlavní polní cesta HC7-R zpřístupňuje zemědělsky obhospodařované pozemky v lokalitách “Dolní
luhy“ a “Jezera“. Na polní cestu navazují další cesty zajištující přístupnost. Na cestu HC7 navazuje: vedlejší cesta VC10 navržená k rekonstrukci, vedlejší cesta
VC9 navržena k rekonstrukci, stávající doplňková cesta DC8, nově navrhovaná doplňková cesta DC16 a nově navrhovaná doplňková cesta DC28/D. Polní
cesta HC7-R je páteřní komunikací, propojuje obec Komárno a obec Podhradní Lhota.
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Označení

HC7-R

Kategorie dle ČSN

P 4,5/30

Vozovka + Krajnice (m)
Stávající stav v terénu

Umístění
Popis trasy, směrové poměry
Sklonové poměry

3,5+2x0,25 / krajnice 0, 25 byly zvoleny s ohledem na požadavek členů sboru zástupců, z důvodu snahy minimalizovat celkový zábor
pro cestu
Cesta HC7-R je v současné době využívána převážně zemědělskou technikou. Současný technický stav HC7-R je ve špatném stavu,
z toho důvodu je navržena k rekonstrukci s vybudování asfaltobetonovým povrchem. Cesta HC7-R navazuje na silnici II/150 a vede až
na katastrální hranici s k.ú. Podhradní Lhota, na kterou navazuje cesta ve vedlejším katastrálním území.
Jihozápadně o intravilánu obce Komárna
Cesta navazuje na silnici II/150 a pokračuje jižním směrem až na hranici s k.ú. Podhradní Lhota. Trasa je tvořena kruhovými oblouky
s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,11 % je v úseku km 0,03299 – 0,06201
Maximální podélný sklon nivelety 10,92 % je v úseku km 0,57845 – 0,65513
Cesta stoupá v úsecích:
 km 0,00000 – 0,14066
 km 0,18327 – 0,65513
Cesta klesá v úsecích:
 km 0,14066 – 0,18327
km 0,65513 – 0,68982

Délka (m)

689

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je asfaltobetonový.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %) a dále podélnou drenáží, která bude vyústěna do
zasakovacích jímek o rozměrech 2000 x 2000 mm a hloubce 2000 mm. Sklony jsou navrhovány jako jednostranné, s ohledem na okolní
terén.
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.
S ohledem na sklonitostní poměry bylo v souladu s normou ČSN 73 6109 navrženy 1 příčný žlábek.
Trasa hlavní polní cesty HC7-R je vedena kolem navrhovaného interakčního plošného prvku IPP1 , tvořeným vzrostlou stromovou
vegetací. Z toho důvodu není navržená doprovodná zeleň.

Odvodnění

Ozelenění
Doplňková funkce

Rekreační
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Křížení a připojení se silnicemi
Propustky, žlaby, brody
Výhybny
Sjezdy
Železniční přejezdy

Dotčená zařízení technické
infrastruktury

Předpokládané stavební práce

Cesta navazuje na silnici II. třídy č. 150. Na napojení se silnici II/150 byl vyhotoven rozhledový trojúhelník.
S ohledem na sklonitostní poměry byl v souladu s normou ČSN 73 6109 navržen 1 příčný žlábek:
PZ7-1, km 0,41151
S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě HC3/A-R navrženy žádné výhybny. V souladu s ČSN 736109 bude jako výhybna sloužit
napojení vedlejší cesty VC10-R, doplňkové cesty DC8, vedlejší cesty VC9-R a doplňkové cesty DC28/D.
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Na polní cestě HC1-R se nachází v KM 0,654 železniční přejezd ŽP1. Železniční přejezd je označený a bez světelné signalizace.
Železniční přejezd je vyhovující a bude ponechán jako stávající.
Polní cesta HC7-R kříží následující prvky technické infrastruktury:
KM 0.010 - 0.010 - NN nadzemní
KM 0.014 - 0.014 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.051 - 0.101 - STL
KM 0.119 - 0.120 - STL
KM 0.130 - 0.160 - STL
KM 0.158 - 0.158 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.159 - 0.159 - VN nadzemní
KM 0.645 - 0.646 - sdělovací vedení podzemní
STL zasahuje podélně do parcely cesty v km 0,051 - 0,101; 0,119 - 0,120 a 0,130 - 0,160 .
Rekonstrukci stávající polní cesty odtěžením vyježděné zhutněné zeminy a realizaci nových podkladních a krytových konstrukčních
vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ano
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Obrázek 5 Schéma navrhované HC7-R k rekonstrukci
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Obrázek 6 Současný stav hlavní cesty HC7-R, červenec 2018
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2.3.2 Vedlejší polní cesty
Plán společných zařízení Komárno obsahuje 9 vedlejších cest o celkové délce 3 684 m.
Vedlejší polní cesta VC1-R
Vedlejší polní cesta VC1 je navržena v celé délce k rekonstrukci. Vedlejší cesta zpřístupňuje pozemky v lokalitě “Džbel“, “Dolní Pastvisko“ a “Dolní Pastvisko“.
Na polní cestu VC1-R navazuje stávající doplňková cesta DC23.
Označení
Kategorie dle ČSN

VC1-R
P 4,5/20

Vozovka + Krajnice (m)

3,5 + 2x0,5

Stávající stav v terénu

Cesta je v současné době využívána zemědělskou technikou a také z důvodu rekreačních účelu. Cesta prochází kolem areálu golfu.
Současný povrch cesty VC1 není zpevněný. Cesta je klíčovou cestou pro zpřístupnění pozemku na západ od intravilánu obce
Komárna, proto se cesta navrhuje k rekonstrukci s vybudování štěrkového povrchu.
Západně od intravilánu obce Komárna.

Umístění
Popis trasy, směrové poměry
Sklonové poměry

Cesta navazuje na polní cestu, která se nachází za hranicí vnitřního obvodu KoPÚ. Tato cesta pokračuje v přímé linií na silnici
III/01864. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,27 % je v úseku km 0,00000 – 0,01105
Maximální podélný sklon nivelety 1,61 % je v úseku km 0,02443 – 0,06063
Cesta klesá v celé své délce:
km 0,00000 - 0,64288

Délka (m)

643

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je štěrkový s využitím hrubého kameniva s vibrovanou výplní.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %).
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.
Pod polní cestou VC1-R se nachází 2 stávající propustky:
Propustek P2 DN 400 KM 0,202
Propustek P3 DN 400 Km 0,329
Propustky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich kapacita byla posouzena na QN20 s využitím programu DesQmaxQ, viz DTR PCE.

Odvodnění
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Ozelenění

Podél polní cesty VC1-R není navržena žádné ozelenění.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody

Výhybny
Sjezdy

Dotčená zařízení technické
infrastruktury
Předpokládané stavební práce

Na polní cestě VC1-R se nachází současné propustky:
Propustek P2 DN 400 KM 0,202
Propustek P3 DN 400 Km 0,329
Propustky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich kapacita byla posouzena na Q 20 s využitím programu DesQmaxQ, viz DTR PCE. V době
realizace záměru je nutné znovu posoudit technický stav propustku v rámci prováděcího projektu.
S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě VC1-R navrženy žádné výhybny. V souladu s ČSN 736109 bude jako výhybna sloužit
napojení doplňkové cesty DC25.
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Stávající sjezdy:
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
Polní cesta VC1-R kříží následující prvky technické infrastruktury:
KM 0.262 - 0.265 - vodovod
Rekonstrukci stávající polní cesty odtěžením vyježděné zhutněné zeminy a realizaci nových podkladních a krytových konstrukčních
vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ano
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Obrázek 7 Schéma navrhované cesty VC1 k rekonstrukci
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Obrázek 8 Současný stav polní cesty VC1-R, červenec 2018

Str. 42

Vedlejší cesta VC2
Vedlejší cesta VC2 zpřístupňuje zemědělsky obhospodařované pozemky v lokalitě “Nad cihelnou“ a “Za vrchem“. Na vedlejší cestu VC2 navazuje ve vedlejším
k.ú. Kunovice cesta označená v PSZ Kunovice C1b.

Označení

VC2

Kategorie dle ČSN

P 4/20

Stávající stav v terénu
Umístění

Cesta je v současné době využívána nejvíce zemědělskou technikou z důvodu obhospodařování zemědělských pozemků. Cesta
navazuje na hlavní cestu HC3/A a napojuje se na cestu ve vedlejším k.ú. Kunovice. Současný technický stav cesty VC2 je vyhovující.
Severně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové a sklonové
poměry
Délka (m)

Cesta navazuje na stávající hlavní polní cestu HC3/A. Cesta vede východně až k hranici k.ú Kunovice. Trasa je tvořena kruhovými
oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Max. sklon stávající cesty je 7,28 %.
343

Konstrukce a povrch

Povrch polní cesty VC2 je stabilizovaný – travnatý.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Kolem cesty se nenachází žádná zeleň.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Výhybny

Ne

Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické
infrastruktury
Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Žádné
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Obrázek 9 Současný stav stávající cesty VC2, červenec 2018
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Vedlejší polní cesta VC4
Vedlejší polní cesta VC4 se nově navrhuje za účelem zpřístupnění vlastnických parcel, které navazují na severní část intravilánu obce Komárno. Vedlejší cesta
bude zpřístupňovat i vlastnické parcely v lokalitě “Nad Cihelnou“.
Označení

VC4

Kategorie dle ČSN

P 4/20

Vozovka + Krajnice (m)

3,5+2x0,25 /krajnice 0, 25 byly zvoleny s ohledem na požadavek členů sboru zástupců, z důvodu snahy minimalizovat celkový zábor
pro cestu
Nově navrhovaná cesta VC4 navazuje na místní asfaltovou komunikaci MK3. Od místní komunikace MK3 je vyježděná trasa cesty,
která je využívaná z důvodu zpřístupnění pozemků. Nově navrhovaná cesta VC4 respektuje vyježděnou trasu a je navržena, tak aby
se napojovala na nově navrhovanou cestu VC20.
Severně od intravilánu obce Komárno

Stávající stav v terénu

Umístění
Popis trasy, směrové poměry
Sklonové poměry

Délka (m)
Konstrukce a povrch

Odvodnění

Cesta navazuje na místní asfaltovou komunikaci MK4. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry
oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,93 % je v úseku km 0,09242 – 0,10665
Maximální podélný sklon nivelety 18,40 % je v úseku km 0,45198 – 0,46770
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,0000 – 0,01945
km 0,05617 – 0,27739
Cesta klesá v úsecích:
km 0,01945 - 0,05617
km 0,27739 – 0,50161
502
Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je asfaltový. Asfaltový povrch se navrhuje z důvodů napojení na asfaltovou místní komunikaci a
z důvodu velkých sklonových poměrů.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %) a dále podélnou drenáží, která bude vyústěna do
zasakovacích jímek o rozměrech 2000 x 2000 mm a hloubce 2000 mm. Sklony jsou navrhovány jako jednostranné, s ohledem na
okolní terén.
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.
S ohledem na sklonitostní poměry bylo v souladu s normou ČSN 73 6109 navrženo 12 příčných žlabů
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Ozelenění

Není navrhováno žádné ozelenění.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta VC4 se napojuje na asfaltovou místní komunikaci MK3.

Propustky, žlaby, brody

S ohledem na sklonitostní poměry byly v souladu s normou ČSN 73 6109 navržen 12 příčných žlábků:
PZ4-1, km 0,14976
PZ4-2, km 0,20000
PZ4-3, km 0,25000
PZ4-4, km 0,30000
PZ4-5, km 0,32200
PZ4-6, km 0,35200
PZ4-7, km 0,38700
PZ4-8, km 0,42000
PZ4-9, km 0,44200
PZ4-10, km 0,45700
PZ4-11, km 0,47200
PZ4-12, km 0,49500
S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě VC4 navrženy žádné výhybny. Pro vyhnutí vozidel může sloužit rozšíření v oblouku
R5 v km 0,280.
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Cesta není v souběhu ani se nekříží se sítěmi TI

Výhybny
Sjezdy
Dotčená zařízení technické
infrastruktury
Předpokládané stavební práce

Výstavba nové cesty. Odtěžení zeminy a realizace nových podkladních a krytových konstrukčních vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ano
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Obrázek 10 Schéma navrhované vedlejší cesty VC4

Str. 47

Obrázek 11 Současně stav terénu navrhované cesty VC4, červenec 2018
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Vedlejší polní cesta VC6
Vedlejší polní cesta VC6 je ponechána jako stávající. Cesta zpřístupňuje pozemky v lokalitě “Před Vsí“. Cesta se napojuje na silnici III. tř. č. 1866 sjezdem
označeným S6. Tento sjezd se navrhuje k rekonstrukci z důvodu nedostatečných nájezdových oblouků.
Označení

VC6

Kategorie dle ČSN

P 4/20

Stávající stav v terénu

Cesta je v současné době využívána n za účelem přístupu vlastnických parcel. Současný technický stav VC6 je vyhovující.

Umístění

Jihovýchodně od intravilánu obce Komárno.

Popis trasy, směrové a sklonové
poměry
Délka (m)

Cesta navazuje na stávající silnici stávající silnici III/01866. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry
oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Max. sklon stávající cesty je 7,28 %.
473

Konstrukce a povrch

Povrch vozovky je stabilizovaný.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Kolem cesty se nenachází žádná zeleň.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Cesta navazuje na silnici III/01866. Byl posouzen rozhledový trojúhelník.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Výhybny

Ne

Sjezdy

Předpokládané stavební práce

Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Polní cesta VC6 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.021 - 0.031 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.036 - 0.036 - VN nadzemní
KM 0.128 - 0.129 - VN nadzemní
Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Dotčená zařízení technické
infrastruktury

Str. 49

Obrázek 12 Současný stav stávající cesty VC6, červenec 2018
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Vedlejší cesta VC9 - R
Vedlejší polní cesta VC9 je navržena v celé délce k rekonstrukci. Cesta slouží k propojení k.ú. Komárno a k.ú. Osíčko. Na cestu je VC9 navazuje PSZ vedlejšího
katastrálního území Osíčko. V rámci KoPÚ Osíčko se navrhuje VC1 s povrchem asfaltobetonu.
Označení

VC9-R

Kategorie dle ČSN

P 4/20

Vozovka + Krajnice (m)
Stávající stav v terénu

3,5+2x0,25/ krajnice 0, 25 byly zvoleny s ohledem na minimalizaci šířky cesty z důvodu terénních podmínek

Umístění

Jihozápadně od intravilánu obce Komárno

Popis trasy, směrové poměry

Polní cesta VC9-R navazuje na stávající hlavní polní cestu HC7, která je navržena k rekonstrukci. Dále pokračuje do katastrálního území
Osíčko. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Maximální podélný sklon nivelety 1,98 % je v úseku km 0,00000 – 0,01980
Cesta klesá v celé své délce:
km 0,00000 – 0,01980

Sklonové poměry

Cesta je v současné době využívána převážně zemědělskou technikou.

Délka (m)

20

Konstrukce a povrch
Odvodnění

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je asfaltový.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %) a dále podélnou drenáží. Sklony jsou navrhovány jako
jednostranné, s ohledem na okolní terén.
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.

Ozelenění

Cesta prochází kolem navrhovaného interakčního plošného prvku IPP1.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.
Pod cestou VC9 se nachází stávající propustek:
KM 0.024 - P6 – DN 800. Propustek P6 slouží pro vodní tok VT7.
Propustek byl posouzen jako vyhovující. V době realizace záměru je nutné znova posoudit technický stav propustku v rámci
prováděcího projektu.

Propustky, žlaby, brody
Výhybny

S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě VC9-R navrženy žádné výhybny.

Sjezdy

Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
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uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Dotčená zařízení technické
infrastruktury

Cesta není v souběhu ani se nekříží se sítěmi TI

Předpokládané stavební práce

Rekonstrukci stávající polní cesty odtěžením vyježděné zhutněné zeminy a realizaci nových podkladních a krytových konstrukčních
vrstev

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ano
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Obrázek 13 Současný stav navrhované VC9-R k rekonstrukci, červenec 2019
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Vedlejší cesta VC10-R
Vedlejší polní cesta VC10 je po celé délce navržena k rekonstrukci. Cesta zpřístupňuje zemědělsky obhospodařované pozemky v lokalitě “Jezera“ a “Vrchní
luhy“.
Označení

VC10-R

Kategorie dle ČSN

P 4/20

Vozovka + Krajnice (m)
Stávající stav v terénu
Umístění
Popis trasy, směrové poměry
Sklonové poměry

3,5+2x0,25 / krajnice 0, 25 byly zvoleny s ohledem na požadavek členů sboru zástupců, z důvodu snahy minimalizovat celkový zábor
pro cestu
Cesta je v současné době využívána zemědělskou technikou a pro přístup k zemědělským pozemkům. Současný povrch VC10 je
nezpevněný a vyžaduje rekonstrukci.
Jižně od Komárna
Polní cesta navazuje na navrhovanou polní cestu HC7-R. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami. Poloměry
oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,01 % je v úseku km 0,28490 – 0,34289
Maximální podélný sklon nivelety 4,94 % je v úseku km 0,49421 – 0,51379
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,01097 – 0,23819
km 0,28325 – 0,34384
km 0,46513 – 0,48745
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 – 0,01097
km 0,23819 – 0,28325
km 0,34384 – 0,46513
km 0,48745 – 0,51379

Délka (m)

519

Konstrukce a povrch
Odvodnění

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je štěrkový s využitím hrubého kameniva s vibrovanou výplní.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %). Sklony jsou navrhovány jako jednostranné,
s ohledem na okolní terén.
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.

Ozelenění

Kolem polní cesty VC10 není navrženo žádné nové ozelenění.

Doplňková funkce

Rekreační
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Křížení a připojení se silnicemi

Propustky, žlaby, brody
Výhybny
Sjezdy

Dotčená zařízení technické
infrastruktury

Předpokládané stavební práce

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.
Na polní cestě VC10-R se nachází stávající propustek pro vodní tok VT5:
KM 0.245 - P9 – DN 800
Propustek byl posouzen jako vyhovující. V době realizace záměru je nutné znovu posoudit technický stav propustku v rámci
realizačního projektu.
S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě VC10-R navrženy žádné výhybny. S ohledem na ČSN 736109 jako výhybna slouží
napojení nově navrhované cesty DC12.
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Polní cesta VC10-R kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.004 - 0.025 - STL
KM 0.009 - 0.011 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.214 - 0.217 - STL
KM 0.214 - 0.217 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.254 - 0.259 - STL
KM 0.257 - 0.262 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.429 - 0.430 - VN nadzemní
KM 0.434 - 0.448 - NN nadzemní
Kompletní rekonstrukci stávající polní cesty odtěžením vyježděné zhutněné zeminy a realizaci nových podkladních a krytových
konstrukčních vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ano
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Obrázek 14 Schéma navrhované VC10-R k rekonstrukci
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Obrázek 15 - Současný stav vedlejší polní cesty VC10, červenec 2018

Vedlejší cesta VC11
Vedlejší polní cesta VC11 je nově navrhovaná cesta za účelem zpřístupnění vlastnických parcel v zemědělském honu v lokalitě “Vrchní luhy“.
Označení

VC11

Kategorie dle ČSN

P 4/20

Vozovka + Krajnice (m)

3,5+2x0,25

Stávající stav v terénu

Navrhovaná cesta VC11 je navržena po vyježděné trase v trvale travním porostu, podél břehové dřevinné vegetace řeky Juhyně.

Umístění

Jižně od intravilánu obce Komárno.

Popis trasy, směrové poměry

Polní cesta VC11 se napojuje na polní cestu VC10. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami. Poloměry oblouků
odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,15 % je v úseku km 0,42116 – 0,51507
Maximální podélný sklon nivelety 5,27 % je v úseku km 0,02269 – 0,03225
Cesta mírně stoupá v celé své délce:

Sklonové poměry
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-

km 0,01097 – 0,76966

Délka (m)

770

Konstrukce a povrch
Odvodnění

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je štěrkový s využitím hrubého kameniva s vibrovanou výplní.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %). Sklony jsou navrhovány jako jednostranné,
s ohledem na okolní terén.
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.

Ozelenění

Trasa polní cesty VC11 je vedena podél LBK2 Juhyně.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyššího řádu.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Výhybny

Dotčená zařízení technické
infrastruktury

S ohledem na ČSN 736109 jsou na polní cestě VC11 navržena 1 výhybna.
Výhybny V11-1
V11-1 – km 0,41320-0,44520, délka 20 m, rozšíření o 2 m, náběhy 1:3
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Polní cesta VC11-R kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.235 - 0.248 - VN nadzemní

Předpokládané stavební práce

Výstavba nové cesty. Odtěžení zeminy a realizace nových podkladních a krytových konstrukčních vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ano

Sjezdy
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Obrázek 16 Schéma navrhované VC11 k rekonstrukci
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Obrázek 17 Současný stav navrhované cesty VC11, červenec 2018
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Vedlejší polní cesta VC20
Vedlejší polní cesta VC20 je nově navržená. Cesta se navrhuje z důvodu napojení navržené vedlejší cesty C10b v rámci PSZ Kunovice.
Označení
Kategorie dle ČSN

VC20
P 4 /20

Stávající stav v terénu

3,5+2x0,25 / krajnice 0, 25 byly zvoleny s ohledem na požadavek členů sboru zástupců, z důvodu snahy minimalizovat celkový zábor
pro cestu
V současné chvíli se jedná o pozemek s ornou půdou.

Umístění

Severovýchodně od intravilánu Komárna.

Popis trasy, směrové poměry

Cesta navazuje na místní komunikaci MK1. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků
odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,89 % je v úseku km 0,07070 – 0,08994
Maximální podélný sklon nivelety 4,14 % je v úseku km 0,00000 – 0,00809
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,01525– 0,07070
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 – 0,00809
km 0,07070 – 0,8994

Délka (m)

90

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je asfaltový. Asfaltový povrch se navrhuje z důvodů napojení na asfaltovou místní komunikaci.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %) a dále podélnou drenáží, která bude vyústěna do
zasakovacích jímek o rozměrech 2000 x 2000 mm a hloubce 2000 mm. Sklony jsou navrhovány jako jednostranné, s ohledem na
okolní terén.
Sklony jsou navrhovány jako jednostranné, s ohledem na okolní terén.
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.

Vozovka + Krajnice (m)

Odvodnění

Ozelenění

Není navrhována žádná doprovodná zeleň.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta VC20 navazuje na místní komunikaci MK1

Propustky, žlaby, brody

Žádné
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Výhybny

Dotčená zařízení technické
infrastruktury

S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě VC20 navrženy žádné výhybny.
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Navrhovaná polní cesta VC20 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.000 - 0.001 - NN nadzemní

Předpokládané stavební práce

Výstavba nové cesty. Odtěžení zeminy a realizace nových podkladních a krytových konstrukčních vrstev.

IGP

ANO

Dokumentace DTR

ANO

Sjezdy

Obrázek 18 Současný stav navrhované VC20, červenec 2018
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Vedlejší polní cesta VC29
Vedlejší polní cesta VC29 je nově navrhovaná cesta. Navrhovaná polní cesta bude zpřístupňovat pozemky západně od intravilánu obce Komárno mezi
vodním tokem VT2 – Komárník a řekou Juhyní. Cesta navazuje na asfaltovou místní komunikaci MK2, která se napojuje na silnici II/150. Cesta je navržena i
v souvislosti a s ohledem na plánovou čistírnu odpadních vod (ČOV).
Označení
Kategorie dle ČSN

VC29
P 4,5 /20

Stávající stav v terénu

4,0+2x0,25 / krajnice 0, 25 byly zvoleny s ohledem na požadavek členů sboru zástupců, z důvodu snahy minimalizovat celkový zábor
pro cestu
Současný stav terénu nově navrhované cesty je trvale travní porost, cesta je navrhovaná podél golfového areálu.

Umístění

Západně od intravilánu obce Komárno

Popis trasy, směrové poměry

Cesta navazuje na místní komunikaci MK2. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků
odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,22 % je v úseku km 0,01287 – 0,06348
Maximální podélný sklon nivelety 2,16 % je v úseku km 0,00000 – 0,00692
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,01287– 0,06934
km 0,26301 – 0,32389

Vozovka + Krajnice (m)

Sklonové poměry

Délka (m)

324

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v době projektování
cesty. Povrch doporučený v PSZ je asfaltový. Asfaltový povrch se navrhuje z důvodů napojení na asfaltovou místní komunikaci.
Odvodnění pláně zemního tělesa je řešeno příčným sklonem zemní pláně (3,0 %) a dále podélnou drenáží, která bude vyústěna do
zasakovacích jímek o rozměrech 2000 x 2000 mm a hloubce 2000 mm. Sklony jsou navrhovány jako jednostranné, s ohledem na
okolní terén.
Sklony jsou navrhovány jako jednostranné, s ohledem na okolní terén.
Těleso polní cesty je odvodněno přetékáním či stékáním povrchové vody přes korunu polní cesty a zasakování do okolních pozemků.

Odvodnění

Ozelenění
Doplňková funkce

Není navrhována doprovodná zeleň
Rekreační
Obsluha plánované ČOV
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Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta navazuje na místní asfaltovou komunikaci MK2.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Výhybny
Sjezdy

S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě VC29 navrženy žádné výhybny.
Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě návrhu nového
uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.

Dotčená zařízení technické
infrastruktury

Cesta není v souběhu ani se nekříží se sítěmi TI.

Předpokládané stavební práce

Výstavba nové cesty - odtěžení zeminy a realizace nových podkladních a krytových konstrukčních vrstev

IGP

Ano

Dokumentace DTR

Ano

Obrázek 19 Schéma navržené vedlejší cesty VC29
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Obrázek 20 Současný stav navrhované vedlejší cesty VC29

2.3.3 Doplňkové cesty
Doplňková cesta DC5
Doplňková cesta DC5 je nově navržená doplňková cesta, která navazuje na navrženou doplňkovou cestu C13 v rámci PSZ Kunovice.
Označení

DC5

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současný stav terénu je využíván jako orná půda.

Umístění

Východně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové poměry

Cesta navazuje na stávající doplňkovou cestu DC13. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami.
Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,59 % je v úseku km 0,03518 – 0,04705
Maximální podélný sklon nivelety 1.78 % je v úseku km 0,00000 –0,03518

Sklonové poměry
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Cesta stoupá v úsecích:
 km 0,03518 – 0,04705
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 –0,03518
Délka (m)

67

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Doprovodná zeleň se nenavrhuje.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyššího řádu.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě
návrhu nového uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Urovnání terénu, vybudování podkladních vrstev a osetí krytových vrstev

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Doplňková cesta DC8
Doplňková cesta DC8 je stávající. Napojuje se na hlavní polní cestu HC7-R navrženou k rekonstrukci.
Označení

DC8

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)
Stávající stav v terénu
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Vozovka 3m bez krajnic
Současný stav terénu je využíván k vjezdu na ornou půdu.

Umístění

Západně od Komárna

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta navazuje na HC7-R. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků
odpovídají návrhové rychlosti. Max. sklon cesty jsou 2%.

Délka (m)

47

Konstrukce a povrch

Povrch vozovky je stabilizovaný.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Trasa cesty prochází kolem navrhované interakčního prvku IPP1.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.
Na polní cestě DC8 se nachází propustek pro vodní tok VT7:
KM 0.038 - P7 - DN 800
Propustek P7 je ve vyhovujícím stavu.

Propustky, žlaby, brody
Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Doplňková cesta DC12
Doplňková cesta DC12 je částečně nově navrhována a částečně vede trasa po původní cestě. Cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VC10-R. Cesta se
z větší části nachází ve vedlejším katastrálním území Podhradní Lhota.
Označení

DC12

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic
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Stávající stav v terénu

Současný stav terénu je trvale travní porost, navržená trasa částečně respektuje původní trasu cesty.

Umístění

Jižně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové poměry

Cesta je napojena na vedlejší cestu VC10-R a napojuje se na doplňkovou cestu DC2/D. Trasa je tvořena kruhovými
oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 0,31 % je v úseku km 0,27057 – 0,33182
Maximální podélný sklon nivelety 7,1 % je v úseku km 0,47333 –0,51937
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,00000 – 0,26116
km 0,33757– 0,51900
Cesta klesá v úsecích:
km 0,26116– 0,33757

Sklonové poměry

Délka (m)

519

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Není navrženo nové ozelenění. Cesta prochází remízkem označeným KZ3.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Nové hospodářské sjezdy nejsou navrženy, možnost zřízení nových sjezdů na pozemky bude řešena na základě
návrhu nového uspořádání pozemků po konzultaci s konkrétními vlastníky těchto nových pozemků.
Cesta DC12 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.000 - 0.000 - STL
KM 0.160 - 0.164 - STL
KM 0.173 - 0.177 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.338 - 0.394 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.345 - 0.377 - STL

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Předpokládané stavební práce

Urovnání terénu, vybudování podkladních vrstev a osetí krytových vrstev

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 21 Schéma navrhované DC12

Obrázek 22 Současný stav DC12, únor 2020
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Doplňková cesta DC13
Doplňková cesta DC13 je stávající travnatá cesta.
Označení

DC13

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)
Stávající stav v terénu
Umístění

Vozovka 3m bez krajnic
Cesta DC13 navazuje na místní komunikaci MK1 a vede podél potoka Komárník a přes mostek M2 zpřístupňuje
zemědělský obhospodařované pozemky v lokalitě “Kouty“.
Západně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta navazuje na místní komunikaci MK1. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry
oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Průměrný sklon 0,31%.

Délka (m)

111

Konstrukce a povrch

Povrch polní cesty je stabilizovaný - travnatý.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Kolem cesty se nachází břehová vegetace potoka Komárník.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta navazuje na místní komunikaci MK1.

Propustky, žlaby, brody, mostky

Mostek M2

Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 23 Současný stav DC13, červenec 2018

Doplňková cesta DC14
Doplňková cesta DC14 je navržena v trase využívané a vyježděné cesty a slouží pro zpřístupnění vlastnických parcel.
Označení

DC14

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)
Stávající stav v terénu

Vozovka 3m bez krajnic
Stávající trase je využívána pro zpřístupnění zemědělských pozemků.
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Umístění

Jižně od intravilánu obce Komárno

Popis trasy, směrové poměry

Cesta se napojuje na vedlejší cestu VC10.

Sklonové poměry

Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 1,2 % je v úseku km 0,03808 – 0,07771
Maximální podélný sklon nivelety 8,26 % je v úseku km 0,07771 –0,10033
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,01422 – 0,03042
km 0,03042 - 0,07771
km 0,08244 – 0,10033
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 – 0,01422
km 0,03042 - 0,07771
km 0,10033 – 0,12768

Délka (m)

128

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Cesta vede podél lokálního biokoridoru LBK2 řeky Juhyně.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.
Pod polní cestou DC14 se nachází propustek P8 pro vodní tok VT5.
KM 0.007 - P8 – DN 800.
Propustek byl posouzen jako vyhovující. V době realizace záměru je nutné znovu posoudit technický stav propustku
v rámci prováděcího projektu.

Propustky, žlaby, brody
Sjezdy
Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné
Cesta DC14 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.027 - 0.030 - NN nadzemní

Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Tabulka 7 Současný stav doplňkové cesty DC14

Doplňková cesta DC15
Doplňková cesta DC15 je stávající. Cesta slouží zejména jako přístupová cesta stavebního objektu č.p. 40.
Označení

DC15

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současná cesta slouží jak přístupová cesta pro dům č.p. 40

Umístění

Jihozápadně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta navazuje na silnici II/150. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků
odpovídají návrhové rychlosti. Průměrný sklon cesty je 0,43%.
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Délka (m)

79

Konstrukce a povrch

Povrch vozovky je stabilizovaný - travnatý.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Trasa cesty vede kolem lokálního biokoridoru LBK2.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Cesta navazuje na silnici II/150.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné
Cesta DC15 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.003 - 0.004 - STL
KM 0.006 - 0.079 - STL
KM 0.009 - 0.009 - NN nadzemní
KM 0.012 - 0.012 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.053 - 0.063 - NN nadzemní

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 24 Současný stav doplňkové polní cesty DC15

Doplňková cesta DC16*
Doplňková cesta DC16 se napojuje na silnici II/150 sjezdem S4 a slouží pro zpřístupnění vlastnických parcel v zemědělském honu lokality “Dolní luhy“.
V rámci platného územního plánu obce Komárno je v místech plánované doplňkové cesty vymezena plocha DC2 č. 9. Tato plocha je vymezena pro
cyklostezku. Navržená doplňková cesta DC16 může sloužit také pro rekreační účely. Je tedy v souladu s územním plánem obce Komárno.
*Na základě vyjádření odboru ŽP, městského úřadu Bystřice pod Hostýnem byla trasa doplňkové cesty DC16 změněna oproti původně navržené trase, tak
aby v co nejmenší míře zasahovala do ochranného pásma památných stromů lipové aleje podél silnici II/150.
Označení

DC16

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20
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Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současný stav terénu je převážně využíván jako orná půda.

Umístění

Západně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové poměry
Sklonové poměry

Cesta je navržena ze silnice II/150 sjezdem S4. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami.
Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.

Délka (m)

352

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Cesta je navržená podél lipové aleje silnici II/150.

Doplňková funkce

Rekreační - cyklostezka

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné
Cesta DC16 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.106 - 0.106 - NN nadzemní
KM 0.178 - 0.206 - NN nadzemní
KM 0.271 - 0.320 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.360 - 0.452 - sdělovací vedení podzemní

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Předpokládané stavební práce

Urovnání terénu, vybudování podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Doplňková cesta DC17
Doplňková cesta DC17 je stávající cesta, která zpřístupňuje lokalitu mezi vodním tokem VT6 a katastrální hranicí s k.ú. Osíčko.
Označení

Str. 76

DC17

Kategorie dle ČSN
Vozovka + Krajnice (m)

Doplňková 3/20
Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současný doplňková cesta je využívána k vjezdu na zemědělsky obhospodařovaný pozemek.

Umístění

Západně od Komárna

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Průměrný sklon cesty je 0,9%.

Délka (m)

72

Konstrukce a povrch

Povrch je vozovky stabilizovaný.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Kolem cesty se nenachází žádná doprovodná zeleň.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Cesta se napojuje na silnici II/150 nově vybudovaným sjezdem S1.
Pod nově vybudovaným sjezdem S1 pro cestu DC17se nachází také nově vybudovaný propustek P1
P1 – DN 600
Propustek P1 je vyhovující.

Propustky, žlaby, brody, mostky
Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 25 Stávající stav doplňkové cesty DC17, sjezdu S1 a propustku P1

Str. 78

Doplňková cesta DC18
Doplňková cesta DC18 se navrhuje z důvodu zpřístupnění vlastnických parcel v zemědělském honu „Za vrchem“. Navržená cesta částečně kopíruje trasu
původní historické cesty.
Označení

DC18

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současný terén je orná půda.

Umístění

Severně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové poměry

Cesta je navržena, tak aby navazovala na stávající cestu VC2. Vede podél pozemků, na kterých se nachází sad a poté
přetíná půdní blok až ke katastrální hranici s k.ú. Kunovice. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi
přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 2,02 % je v úseku km 0,05299– 0,14687
Maximální podélný sklon nivelety 5,72 % je v úseku km 0,23603–0,32684
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,14687– 0,23603
km 0,32684– 0,45000
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 – 0,14687
km 0,23603 - 0,32684

Sklonové poměry

Délka (m)

450

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Podél cesty se nenavrhuje žádná doprovodná zeleň

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody

Žádné
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Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Urovnání terénu, vybudování podkladních vrstev a osetí krytových vrstev

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Obrázek 26 Schéma navrhované cesty DC18

Doplňková cesta DC19
Doplňková cesta DC19 navazuje na místní asfaltovou komunikaci MK5 s navrhuje se z důvodu zpřístupnění vlastnických parcel mezi prostorem mlýnského
náhonu – VT4 a řeky Juhyně.
Označení

Str. 80

DC19

Kategorie dle ČSN
Vozovka + Krajnice (m)

Doplňková 3/20
Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současný terén je trvale travní porost.

Umístění

Severovýchodně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové a sklonové poměry
Sklonové poměry

Cesta je navržena, tak aby navazovala na stávající místní komunikaci MK5 a vedla podél Mlýnského náhonu. Trasa je
tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Cesta je navržena v jednom sklonu nivelety 1,02 %
km 0,00000 – 0,14700

Délka (m)

147

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je štěrkový, který odpovídá katalogovému listu PN 6-5.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Podél cesty se nenavrhuje žádná doprovodná zeleň

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta DC19 navazuje na místní komunikaci MK5.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné
Navrhovaná DC19 křížní následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.000 - 0.004 - NN nadzemní
KM 0.010 - 0.010 - sdělovací vedení podzemní

Dotčená zařízení technické infrastruktury
Předpokládané stavební práce

Výstavba polní cesty - realizace nových podkladních a krytových konstrukčních vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 27 Schéma navrhované DC19

Doplňková cesta DC21
Doplňková cesta DC21 slouží zejména jako stávající příjezdová domu č.p. 38.
Označení

DC21

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současná cesta slouží jako příjezdová cesta k domu č.p. 38.

Umístění

Západně od intravilánu obceKomárna

Str. 82

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta navazuje na hlavní polní cestu silnici II. třídy II/150. Průměrný podélný sklon je 4,26 %.

Délka (m)

38

Konstrukce a povrch

Povrch je vozovky stabilizovaný.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Kolem cesty se nenachází žádná zeleň.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Cesta navazuje na silnici II/150

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Doplňková cesta DC22
Doplňková cesta DC22 slouží k zpřístupnění vlastnických parcel (kolem hřbitova) v zemědělském honu “Pře Vsí“. Na konci cesty je navrženo obratiště O3.
Označení

DC22

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současně je povrch travnatý a využívá se pro parkování aut kolem hřbitova.

Umístění

Východně od Komárna

Popis trasy, směrové poměry

Cesta navazuje na hlavní polní cestu silnici II. třídy II/150.

Sklonové poměry

Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 2,03 % je v úseku km 0,05902 – 0,14687
Maximální podélný sklon nivelety 7,75 % je v úseku km 0,00000–0,02597
Cesta stoupá v úsecích:
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km 0,00000 – 0,05925
Cesta klesá v úsecích:
km 0,05925 – 0,11896
Délka (m)

121

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Kolem cesty se nenavrhuje žádná zeleň.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Cesta navazuje na silnici II/150, rozhledový trojúhelník byl vyhotoven.

Propustky, žlaby, brody, obratiště

Na konci cesty se navrhuje obratiště O3

Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Urovnání zeminy, realizace nových podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 28 Schéma navrhované cesty DC22

Doplňková cesta DC23
Doplňková cesta DC23 je stávající příjezdová cesta k objektu “silážní jáma“. Cesta bude ponechána ve vlastnictví FO.
Označení

DC23

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současný stav terénu je využíván k příjezdu k silážní jámě.

Umístění

Východně od Komárna

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta navazuje na silnici III. třídy III/01866. Průměrný podélný sklon cesty je 1,25 %.

Délka (m)

60

Konstrukce a povrch

Panelový
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Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Kolem cesty se nenachází žádná zeleň.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 29 Současný stav doplňkové polní cesty DC23

Doplňková cesta DC24
Doplňková cesta DC24 je nově navrhovaná cesta, která navazuje na hlavní polní cestu HC3/A-R. Cesta je navržena z důvodu zpřístupnění vlastnických parcel.
Na cestě je navrženo obratiště O1.
Označení

DC24

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současný stav terénu je využíván jako TTP.

Umístění

Severně od Komárna

Str. 87

Popis trasy, směrové poměry

Sklonové poměry

Cesta navazuje na hlavní polní cestu HC3/A. Cesta je vedena za „záhumenicovými“ parcelami a částečně kopíruje
vyježděnou trasu cestu. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků
odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety 4,8 % je v úseku km 0,05902 – 0,14687
Maximální podélný sklon nivelety 9,31 % je v úseku km 0,00000–0,02597
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,00000 – 0,01012
Cesta klesá v úsecích:
km 0,01012 – 0,18300

Délka (m)

183

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Není navrhováno žádné doprovodné ozelenění.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody, další objekty

Obratiště O1

Sjezdy

Žádné
Cesta DC24 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.004 - 0.004 - kanalizace
KM 0.006 - 0.006 - vodovod
KM 0.009 - 0.009 - NN podzemní

Dotčená zařízení technické infrastruktury
Předpokládané stavební práce

Urovnání zeminy, realizace nových podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 30 Současný stav navrhované DC 24, červenec 2018

Doplňková cesta DC25
Doplňková cesta DC25 je stávající cesta, která zpřístupňuje zemědělský hon v lokalitě “Dubný rybník“.
Označení

DC25

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Současný stav terénu je využíván jako přístup k zemědělským pozemkům.

Umístění

Západně od intravilánu obce Komárna

Str. 89

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta navazuje na hlavní polní cestu VC1-R. V rovné trase pokračuje k hranici katastrálního území s k.ú. Provodovice.
Průměrný podélný sklon cesty je 2,55 %.

Délka (m)

123

Konstrukce a povrch

Povrch polní cesty je stabilizovaný - travnatý.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno zasakováním do terénu.

Ozelenění

Podél cesty se nenachází doprovodná zeleň.

Doplňková funkce
Křížení a připojení se silnicemi

Ne
Ne

Propustky, žlaby, brody

Ne

Sjezdy
Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Žádné

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 31 Současný stav stávající DC25

Doplňková cesta DC26
Doplňková cesta DC26 je nově navrhovaná, z důvodu zpřístupnění velkého počtu vlastnických parcel, podél silnice III/01866.
Označení

DC26

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)
Stávající stav v terénu

Vozovka 3m bez krajnic
Cesta je navrhována z důvodu přístupu vlastnických parcel.
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Umístění

Jihovvýchodně od Komárna

Popis trasy, směrové poměry

Cesta se napojuje na silnici III/18066. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry
oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety – 0,25 % je v úseku km 0,00000 – 0,03663
Maximální podélný sklon nivelety - 5,08 % je v úseku km 0,25795 – 0,27512
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,53854– 0,59964
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 – 0,53854
km 0,59964- 0,64700

Sklonové poměry

Délka (m)

647

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Kolem cesty se nenachází žádná zeleň.

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Cesta se napojuje na silnici III.tř. č. 01866. Byl posouzen rozhledový trojúhelník.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Výhybny

S ohledem na ČSN 736109 nejsou na polní cestě HC1 navrženy žádné výhybny.

Sjezdy

Žádné
Cesta DC29 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.003 - 0.006 - NN nadzemní
KM 0.003 - 0.006 - NN nadzemní
KM 0.190 - 0.194 - NN nadzemní
KM 0.380 - 0.382 - VN nadzemní

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Předpokládané stavební práce

Urovnání zeminy, realizace nových podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Obrázek 32 Schéma navrhované cesty DC26

Doplňková cesta DC27
Doplňková cesta DC27 je nově navrhovaná z důvodu zpřístupnění vlastnických parcel podél silnice III/01866.
Označení

DC27

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Stávající stav v terénu je převážně orná půda.

Umístění

Jihovýchodně od Komárna v k.ú. Podhradní Lhota.

Popis trasy, směrové poměry

Cesta navazuje na silnici III. třídy III/01866 a vede podél silnice k železniční dráze. Trasa je tvořena kruhovými oblouky
s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety +0,49 % je v úseku km 0,12889– 0,18414

Sklonové poměry
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Maximální podélný sklon nivelety – 7,88 % je v úseku km 0,18414 – 0,21765
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,01679 - 0,10173
km 0,12889 – 0,18414
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 – 0,01679
km 0,10173- 0,12889
km 0,18414 – 0,26900
Délka (m)

269

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Není navrhována doprovodná zeleň

Doplňková funkce

Ne

Křížení a připojení se silnicemi

Napojení na silnici III/01866. Rozhledový trojúhelník byl posouzen.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné
Cesta DC27 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.016 - 0.067 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.185 - 0.192 - sdělovací vedení podzemní

Dotčená zařízení technické infrastruktury
Předpokládané stavební práce

Urovnání zeminy, realizace nových podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Doplňková cesta DC28
Je navrhovaná doplňková cesta podél železniční tratě. Tato cesta je rozdělena na 4 úseky – DC28/A. DC28/B, DC2/C, DC28/D. Doplňkové cesty DC28/A a
DC28/B jsou navrženy v k.ú. Komárno. Doplňkové cesty DC28/C a DC28 D jsou navrženy v k.ú. Podhradní Lhota. Tyto doplňkové cesty jsou navrženy z důvodu
doplnění cestní sítě a zpřístupnění vlastnických parcel. V rámci platného územního plánu obce Komárno je v místech plánované doplňkové cesty vymezena
plocha DS2 č. 30. Tato plocha je vymezena pro cyklostezku. Navržená doplňková cesta DC 28/A může sloužit také pro rekreační účely. Je tedy v souladu s
územním plánem.
Označení

DC28/A

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Stávající terén je využíván jako orná půda.

Umístění

Jihovýchodně od intravilánu obce Komárna

Popis trasy, směrové poměry

Cesta se napojuje na doplňkovou cestu DC26. Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami.
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Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Sklonové poměry

Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety +2,0 % je v úseku km 0,05040 – 0,08378
Maximální podélný sklon nivelety – 5,14 % je v úseku km 0,08021– 0,93000
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,05040 - 0,08021
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 – 0,05040
km 0,08021- 0,93000

Délka (m)

93

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Kolem cesty se nenavrhuje doprovodná zeleň.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné

Dotčená zařízení technické infrastruktury

Žádné

Předpokládané stavební práce

Urovnání zeminy, realizace nových podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Označení

DC28/B

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Str. 96

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Stávající terén je využíván jako orná půda.

Umístění

Jižně od intravilánu obce Komárna v k.ú. Podhradní Lhota

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta navazuje na silnici III. třídy III/01866, vede podél železniční trati až k pozemkům řeky Juhyně. Trasa je tvořena
kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety -0,03 % je v úseku km 0,14587 – 0, 33200
Maximální podélný sklon nivelety – 9,33 % je v úseku km 0,02055– 0,07433
Cesta klesá v celé své délce
km 0,00000 – 0,33200

Sklonové poměry

Délka (m)

332

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Kolem cesty se nenavrhuje doprovodná zeleň.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Navazuje na silnici III/01866. Na napojení na silnici byl posouzen rozhledový trojúhelník.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné
Cesta DC27 kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.017 - 0.017 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.150 - 0.151 - VN nadzemní

Dotčená zařízení technické infrastruktury
Předpokládané stavební práce

Urovnání zeminy, realizace nových podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne
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Označení

DC28/C

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Stávající terén je využíván jako orná půda.

Umístění

Jižně od intravilánu obce Komárna v k.ú. Podhradní Lhota

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta, vede podél železniční trati od pozemků Juhyně a k obvodu KoPÚ. Navazuje na polní cestu mimo obvod KoPÚ.
Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety -0,54 % je v úseku km 0,08943– 0,13667
Maximální podélný sklon nivelety +16,93% je v úseku km 0,22663– 0,25213
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,08943 - 0,13667
km 0,22663 - 0,26700
Cesta klesá v úsecích:
km 0,00000 – 0,08943
km 0,13667 - 0,22663

Sklonové poměry

Délka (m)

267

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Kolem cesty se nenavrhuje doprovodná zeleň.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.

Propustky, žlaby, brody

Žádné

Sjezdy

Žádné
Cesta DC28/C kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.082 - 0.136 - sdělovací vedení podzemní

Dotčená zařízení technické infrastruktury
Předpokládané stavební práce

Urovnání zeminy, realizace nových podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Str. 98

Dokumentace DTR

Ne

Označení

DC28/D

Kategorie dle ČSN

Doplňková 3/20

Vozovka + Krajnice (m)

Vozovka 3m bez krajnic

Stávající stav v terénu

Stávající terén je využíván jako orná půda.

Umístění

Jižně od intravilánu obce Komárna v k.ú. Podhradní Lhota

Popis trasy, směrové a sklonové poměry

Cesta se napojuje na doplňkovou cestu DC12a vede podél železniční trati až k hlavní cestě HC7-R. Trasa je tvořena
kruhovými oblouky s vloženými mezi přímkami. Poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti.
Vedení nivelety po terénu je optimalizováno s ohledem na vyrovnané bilance výkopů a náspů.
Minimální podélný sklon nivelety +0,2 % je v úseku km 0,04057– 0,14929
Maximální podélný sklon nivelety – 7,24 % je v úseku km 0,26942– 0,33307
Cesta stoupá v úsecích:
km 0,00000 - 0,14929
km 0,33307- 0,47909
Cesta klesá v úsecích:
km 0,14929 – 0,33307
km 0,47909- 0,55000

Sklonové poměry

Délka (m)

550

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikována prováděcím projektem na základě aktuálních technologických postupů v
době projektování cesty. Povrch doporučený v PSZ je travnatý, který odpovídá katalogovému listu PN 6-7.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky příčnými a podélnými sklony na terén.

Ozelenění

Kolem cesty se nenavrhuje doprovodná zeleň.

Doplňková funkce

Rekreační

Křížení a připojení se silnicemi

Polní cesta není napojena na komunikace vyšší třídy.
Navrhuje se nový propustek pro vodní tok VT5:
KM 0.361 - P12 – DN 600

Propustky, žlaby, brody
Sjezdy

Žádné
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Dotčená zařízení technické infrastruktury

Cesta DC28/D kříží následující zařízení technické infrastruktury:
KM 0.000 - 0.006 - STL
KM 0.000 - 0.007 - sdělovací vedení podzemní

Předpokládané stavební práce

Urovnání zeminy, realizace nových podkladních vrstev a osetí krytových vrstev.

IGP

Ne

Dokumentace DTR

Ne

Obrázek 33 Schéma navrhovaných tras doplňkových cest DC28/A, DC28/B, DC28/C a DC28/D
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cesta

kategorie dle
ČSN 73 6109
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-
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ks

-
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HC3/A-R

hlavní 4/30

navržená

309

1612

asfalt/asfaltobeton

Příčný sklon 3%
Podélná drenáž

HC3/B-R

hlavní 4/30

navržená

480

2729

štěrkový

Příčný sklon 3%

HC7-R

hlavní 4,5/30

navržená

689

4209

asfalt/asfaltobeton

Příčný sklon 3%
Podélná drenáž

1

IPP1

NN nadzemní , sdělovací
vedení podzemní , STL ,
VN nadzemní

VC1-R

vedlejší 4,5/20

navržená

643

3934

štěrkový

Příčný sklon 3%

2

LBC1

vodovod

vedlejší 4/20

stávající

343

1349

stabilizovaný]

Příčný sklon

VC2

2

VC4

vedlejší 4/20

navržená

502

2759

asfalt/asfaltobeton

Příčný sklon 3%
Podélná drenáž

VC6

vedlejší 4/20

stávající

473

2022

stabilizovaný

Příčný sklon

VC9-R

vedlejší 4/20

navržená

20

140

asfalt/asfaltobeton

1

Příčný sklon 3%
Podélná drenáž

VC10-R

vedlejší 4/20

navržená

519

2797

štěrkový

1

Příčný sklon 3%

VC11-R

vedlejší 4/20

navržená

770

4247

štěrkový

VC20

vedlejší 4/20

navržená

90

465

asfalt/asfaltobeton

VC29

vedlejší 4,5/20

navržená

324

1876

asfalt/asfaltobeton

DC5

doplňková 3/20

navržená

67

229

nezpevněný

DC8

doplňková 3/20

stávající

47

285

nezpevněný

Příčný sklon 3%

3

kanalizace

1

sdělovací vedení
podzemní , VN
nadzemní

1

1

LBK2

NN nadzemní , sdělovací
vedení podzemní , STL ,
VN nadzemní

LBK2

VN nadzemní

Příčný sklon 3%
Podélná drenáž
Příčný sklon 3%
Podélná drenáž
Příčný sklon 3%
1

železniční přejezd

NN nadzemní

IPP1

cesta navazuje na cestu C7
a zpřístupňuje polnost v
k.ú. Osíčko
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DC12

doplňková 3/20

navržená

519

2242

travnatá

DC13

doplňková 3/20

stávající

111

585

stabilizovaný

1

DC14

doplňková 3/20

navržená

128

505

travnatá

1

DC15

doplňková 3/20

stávající

79

341

stabilizovaný

DC16

doplňková 3/20

navržená

352

1385

travnatá

DC17

doplňková 3/20

stávající

72

392

stabilizovaný

DC18

doplňková 3/20

navržená

450

1714

travnatá

DC19

doplňková 3/20

navržená

147

559

travnatá

DC21

doplňková 3/20

stávající

38

197

stabilizovaný

DC22

doplňková 3/20

navržená

121

645

travnatá

DC23

doplňková 3/20

stávající

60

247

stabilizovaný

DC24

doplňková 3/20

navržená

183

752

travnatá

DC25

doplňková 3/20

stávající

123

640

stabilizovaný

DC26

doplňková 3/20

navržená

647

2701

DC27

doplňková 3/20

navržená

269

1022

DC28/A

doplňková 3/20

navržená

93

361

DC28/B

doplňková 3/20

navržená

332

1386

DC28/C

doplňková 3/20

navržená

267

1030

DC28/D

doplňková 3/20

navržená

550

2110

NN nadzemní
Příčný sklon 3%

LBK2
1

Příčný sklon 3%

LBK2
LBK3

2

.

NN nadzemní
NN nadzemní , sdělovací
vedení podzemní , STL
NN nadzemní , sdělovací
vedení podzemní

LBC1, LBK2,
LBK3

VTL

LBK2

NN nadzemní , sdělovací
vedení podzemní

Příčný sklon 3%
Příčný sklon 3%

Příčný sklon 3%
kanalizace , NN
podzemní , vodovod

Příčný sklon 3%

travnatá

Příčný sklon 3%

travnatá

Příčný sklon 3%

travnatá

Příčný sklon 3%

travnatá

Příčný sklon 3%

travnatá

Příčný sklon 3%

travnatá

sdělovací vedení
podzemní , STL

Příčný sklon 3%

1

Příčný sklon 3%

1

NN nadzemní , VN
nadzemní
sdělovací vedení
podzemní
sdělovací vedení
podzemní , VN
nadzemní
sdělovací vedení
podzemní
sdělovací vedení
podzemní , STL

Tabulka 8 Souhrnné informace o opatřeních ke zpřístupnění pozemku PSZ
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2.4 Objekty na cestní síti
Hospodářské sjezdy
Sjezdy slouží k vjezdu a výjezdu zemědělských mechanismů z pozemní komunikace na polní cestu, a naopak a dále z polní cesty na přilehlé pozemky a
naopak. Potřeba samostatných sjezdů z polních cest na okolní pozemky bude řešena až při návrhu nového rozmístění pozemků na základě požadavku
vlastníků a hospodařících subjektů. Nové hospodářské sjezdy na pozemky ze silnic nebyly navrženy. Pro orientaci a možné využití stávajících sjezdů jsou v
hlavním výkresu vyznačené polohy stávajících sjezdů na přilehlé pozemky. Stávající sjezdy ze silnic budou, pokud možno, využity
pro zpřístupnění pozemků a případné nové sjezdy budou na základě výsledků projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky a hospodařícími
subjekty zapracovány do aktualizace PSZ. Níže v tab. 9 je uveden přehled stávajících hospodářských sjezdů.

Označení v mapě

Stav

Popis

Cesta

Poznámka

S1

stávající

Sjezd na cestu DC17

II/150

S2

stávající

Sjezd k domu

II/150

S3

stávající

Sjezd na cestu DC21

II/150

S4

stávající

Sjezd na pozemky

II/150

S5

stávající

Sjezd na cestu DC15

II/150

S6

stávající

Sjezd na cestu DC22

II/150

S7

stávající

Sjezd k domu

III/01864

S8

stávající

Sjezd na pozemky

III/01866

S9-R

k rekonstrukci

Sjezd na cestu VC

III/01866

Vyhotoven rozhledový trojúhelník

S10

stávající

Sjezd na cestu DC26

III/01866

Vyhotoven rozhledový trojúhelník

S11

stávající

Sjezd na pozemky

III/01866

S12

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

S13

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

S14

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

S15

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

S16

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

S17

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

S18

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

Vyhotoven rozhledový trojúhelník
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S19

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

S20

stávající

Sjezd z polní cesty VC1-R

VC1-R

S21

stávající

Sjezd z polní cesty HC3/A

HC3/A

S22

stávající

HC3/A

S23

stávající

Sjezd z polní cesty HC3/A na
DC24
Sjezd na cestu DC27

S24

stávající

S25

III/01866

Vyhotoven rozhledový trojúhelník

HC3/A

stávající

Sjezd z polní cesty HC3/A k
vodojemu
Sjezd na cestu HC7-R

II/150

Vyhotoven rozhledový trojúhelník

S26

navržený

Nově navrhovaný sjezd

III/01864

Vyhotoven rozhledový trojúhelník

S27

navržený

Sjezd na cestu DC28/B

III/01866

Vyhotoven rozhledový trojúhelník

Tabulka 9 Objekty na dopravních zařízení - hospodářské sjezdy

Propustky
Propustky jsou stavební objekty v tělese nebo pod tělesem polní cesty s libovolným tvarem průřezu a kolmou světlostí otvoru do 2,00 m, sloužící k převedení
průtoku povrchových vod.
V zájmovém území se nachází 13 stávajících propustků, v rámci PSZ byl navržen 1 nový propustek, viz Tabulka 10. Doporučeno je u všech propustků
pravidelné pročišťování a kontrola technického stavu.
označení v
mapě

světlost

stav

Cesta

P1

DN 600

nově
vybudovaný vyhovující

DC17

P2

DN 600

vyhovující

VC1-R - 0.202 km

P3

DN 600

vyhovující

VC1-R - 0.326 km

P4

DN 400

popis
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P5

DN 600

P6

DN 800

Vyhovující

III/01866

II/150

VC9-R - 0.024 km

Výměra mikropovodí
(m2)
41 150

Stávající propust pod sjezdem S1 ze silnice II/150 na cestu
DC17

1.05 %
(357.22 m.n.m.)

Propustek pod cestou VC1-R

0,35%
(365.55 m.n.m.)
1,68 %
(355.30 m.n.m.)

31 687,5

Stávající propustek pod silnicí III/01866, slouží k odvedení
vody ze silničního příkopu

1,85%
(377.48 m.n.m.)

59 910

Stávající propustek/výpust pod silnicí II/150, slouží k odvedení
vody ze silničního příkopu z odvodňovací šachty Š1

-

23 738

Stávající propustek pod cestou VC9-R pro převedení vodního
toku VT7

5,68 %
(371.40 m.n.m.)

191 229 (včetně povodí
pro P10)

Propustek pod cestou VC1-R

nově
vybudovaný vyhovující
nově
vybudovaná
propust vyhovující

Sklon propustku

4 575

P7

DN 800

Vyhovující

DC8 - 0.038 km

Stávající propustek pod cestou VC9-R pro převedení vodního
toku VT7

5.02%
(361.35 m.n.m.)

P8

DN 800

Vyhovující

DC14 - 0.007 km

Stávající propustek pod polní cestou DC14 pro převedení
vodního toku VT5

2,10 %
(360.77 m.n.m)

P9

DN 800

Vyhovující

VC10-R - 0.245 km

Stávající propustek pod polní cestou VC10-R pro převedení
vodního toku VT7

2%
(364.80 m.n.m.)

P10

Rozměr 1,6m x 1,4m

Vyhovující

Železniční dráha

P11

DN 600

Vyhovující

Propustek u
vodárenského
objektu

Stávající propust pod železničním náspem pro převedení
vodního toku VT5
Stávající propustek pod vodárenským objektem

Rozměr - 1,6m x
1,4m
0,61 %
(355.11 m.n.m.)

Navrhuje se propustek pro doplňkovou cestu DN 800 pro
vodní tok VT5

Sklon propustku
bude stanoven
v případě
realizačního
projektu
Rozměr - 1,6m x
1,4m
4,17
(368,96 m.n.m.)

P12

DN 800

Navržený

P13

Rozměr - DN
1,6m x 1,4m
DN 600

Mimo obvod

Drážní těleso

Částečně
mimo obvod

II/150

P14

DC28/D - 0.361 km

Stávající propustek pod polní cestou VC10-R pro převedení
vodního toku VT5
Stávající propustek pod silnicí II/150 pro odvedení vody ze
silničního příkopu

240 582 (včetně
vymezeného povodí P10
a P6)
682 064 (včetně
vymezené povodí pro P9
a P13)
565 150 (včetně
vymezeného povodí pro
P13)
187 236
-

521 497

521 497
223 207

Tabulka 10 Objekty na dopravních zařízení – propustky
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Obrázek 34 Povodí propustků část 1
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Obrázek 35 Povodí propustků část 2
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Obrázek 36 Propustek pod železnicí P13 (stejný typ propustku je propustek P6)
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Obrázek 37 Propustek P6 pro vodní tok VT7, obdobné propustky jsou další propustky pro vodní toky
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Příčné žlábky na polní cestách
V rámci KoPÚ Komárno jsou s ohledem na sklonitostní poměry v souladu s ČSN 73 6109 navržené příčné žlábky.
označení v mapě

km

cesta

stav

PZ3-1

km 0,00300

navrhovaný

PZ3-2

km 0,02500

navrhovaný

PZ3-3

km 0,04500

navrhovaný
HC3/A

PZ3-4

km 0,08500

PZ3-5

km 0,26000

navrhovaný

PZ3-6

km 0,30000

navrhovaný

PZ3-7

km 0,08500

navrhovaný

PZ3-8

km 0,12500

PZ3-9

km 0,16500

PZ 7-1

km 0,41151

PZ4-1

km 0,14976

navrhovaný

PZ4-2,

km 0,20000

navrhovaný

PZ4-3

km 0,25000

navrhovaný

PZ4-4

km 0,30000

navrhovaný

PZ4-5

km 0,32200

navrhovaný

PZ4-6

km 0,35200

HC3/B

navrhovaný

navrhovaný
navrhovaný

HC7

navrhovaný

navrhovaný
VC4

PZ4-7

km 0,38700

navrhovaný

PZ4-8

km 0,42000

navrhovaný

PZ4-9

km 0,44200

navrhovaný

PZ4-10

km 0,45700

navrhovaný

PZ4-11

km 0,47200

navrhovaný

PZ4-12

km 0,49500

navrhovaný

Tabulka 11 Objekty na dopravních zařízení - příčné žlábky

Mosty
V rámci KoPÚ Komárno nejsou navrženy žádné nové mostky. Stávající mostky jsou shrnuty v Tabulka 12.
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označení v mapě

stav

popis

cesta

popis

M1

stávající

funkční silniční most

Silnice II/150

silniční most přes řeku Juhyni

M2

stávající

ve vyhovujícím stavu

DC13

mostek přes potok Komárník

M3

stávající

ve vyhovujícím stavu

DC17

mostek přes vodní tok VT6

M4

stávající

ve vyhovujícím stavu

-

mostek přes potok Komárník

M5

stávající

dřevěný mostek

-

dřevěný mostek

M6

stávající

dřevěný mostek

-

dřevěný most přes řeku Juhyni

M7

stávající

funkční silniční most

Silnice II/150

silniční most přes řeku Juhyni

M8

stávající

dřevěný mostek

-

dřevěný most přes řeku Juhyni

Tabulka 12 Objekty na dopravních zařízení - mostky

Výhybny
Výhybny se zřizují u jednopruhových zpevněných polních cest pro zajištění vyhnutí protijedoucích vozidel nebo pro možnost objetí stojícího vozidla. Navrhují
se v místech s dobrým rozhledem na další průběh polní cesty. Jako výhybny je též vhodné využívat křižovatek polních cest či sjezdů na pole a jiných rozšíření.
Doporučená vzdálenost je 400 m, u hlavních polních cest se současně musí dodržet viditelnost z jedné výhybny na druhou.
Úsek vozovky je v místech výhybny rozšířen na 5,5 m a na délku 20 m. Přechod na danou šířku je proveden náběhy 1: 3. Výhybny jsou zakresleny a označeny
jako Vx (x je kombinací čísla cesty a pořadí výhybny).

Obrázek 38 Schéma výhybny jednopruhové polní cesty

označení v mapě

stav

cesta

poznámka

V3-1

navržený

HC3/B

HC3/B-R - 0.340 km

V11-1

navržený

VC11

VC11-R - 0.429 km

Tabulka 13 Objekty na dopravních zařízení - výhybny
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Brody
označení v mapě

světlost

Cesta

popis

B1

stávající

-

Brod přes řeku Juhyni

B2

stávající

-

Brod přes potok Komárník

B3

stávající

-

Brod přes řeku Juhyni

Tabulka 14 Objekty na dopravních zařízení - brody

Železniční přejezdy
označení v mapě

světlost

stav

Cesta

popis

ŽP1

stávající

Vyhovující

HC7-R

Označený železniční přejezd, bez světelné signalizace

ŽP2

stávající

Vyhovující

III/01866

Označený železniční přejezd, se světelnou signalizací

ŽP3

stávající

Mimo obvod - vyhovující

Cesta ve vedlejším k.ú.

Označený železniční přejezd, bez světelné signalizace

Tabulka 15 Objekty na dopravních zařízení - železniční přejezdy

2.5 Zařízení dotčená návrhem cestní sítě
V této kapitole je uveden tabulkový přehled zařízení technické infrastruktury a dalších prvků ochrany dotčených cestní sítí plánu společných zařízení. V
přehledné Tabulka 16 je uvedeno značení cesty v souladu s hlavním výkresem PSZ. Dále je uveden typ dotčeného zařízení včetně upřesnění místa dotčení
staničením.
V případě výstavby cest či při jejich rekonstrukci je nutné nejprve dotčené inženýrské sítě vytyčit příslušnými správci sítí a provést jejich ochranu. Při
výkopových pracích je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození sítí. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutné postupovat podle požadavků
správců sítí. Dotčené inženýrské sítě jsou zakresleny v hlavním výkresu PSZ.
Cesta

Dotčená zařízení technické infrastruktury

HC3/A-R

KM 0.000 - 0.005 – kanalizace
Cesta HC3/A vede podél elektrického vedení NN, vodovodu a
kanalizace, do těchto zařízení přímo tělesem nezasahuje.
Žádné

HC3/B-R
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HC7-R

KM 0.010 - 0.010 - NN nadzemní
KM 0.014 - 0.014 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.051 - 0.101 – plynovod STL
KM 0.119 - 0.120 - plynovod STL
KM 0.130 - 0.160 - plynovod STL
KM 0.158 - 0.158 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.159 - 0.159 - VN nadzemní
KM 0.645 - 0.646 - sdělovací vedení podzemní

VC1-R

KM 0.262 - 0.265 - vodovod

VC2

Žádné

VC4

Žádné

VC6

KM 0.021 - 0.031 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.036 - 0.036 - VN nadzemní
KM 0.128 - 0.129 - VN nadzemní

VC9-R

Žádné

VC10-R

KM 0.004 - 0.025 - STL
KM 0.009 - 0.011 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.214 - 0.217 - STL
KM 0.214 - 0.217 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.254 - 0.259 - STL
KM 0.257 - 0.262 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.429 - 0.430 - VN nadzemní
KM 0.434 - 0.448 - NN nadzemní

VC11-R

KM 0.235 - 0.248 - VN nadzemní

VC20

KM 0.000 - 0.001 - NN nadzemní

VC29

Žádné

DC5

Žádné

DC8

Žádné

DC12

KM 0.000 - 0.000 - STL
KM 0.160 - 0.164 - STL
KM 0.173 - 0.177 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.338 - 0.394 - sdělovací vedení podzemní
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KM 0.345 - 0.377 - STL
DC13

Žádné

DC14

KM 0.027 - 0.030 - NN nadzemní

DC15

KM 0.003 - 0.004 - STL
KM 0.006 - 0.079 - STL
KM 0.009 - 0.009 - NN nadzemní
KM 0.012 - 0.012 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.053 - 0.063 - NN nadzemní

DC16

KM 0.106 - 0.106 - NN nadzemní
KM 0.178 - 0.206 - NN nadzemní
KM 0.271 - 0.320 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.360 - 0.452 - sdělovací vedení podzemní

DC17

Žádné

DC18

Žádné

DC19

KM 0.000 - 0.004 - NN nadzemní
KM 0.010 - 0.010 - sdělovací vedení podzemní

DC21

Žádné

DC22

Žádné

DC23

Žádné

DC24

KM 0.004 - 0.004 - kanalizace
KM 0.006 - 0.006 - vodovod
KM 0.009 - 0.009 - NN podzemní

DC25

Žádné

DC26

KM 0.003 - 0.006 - NN nadzemní
KM 0.003 - 0.006 - NN nadzemní
KM 0.190 - 0.194 - NN nadzemní
KM 0.380 - 0.382 - VN nadzemní

DC27

KM 0.016 - 0.067 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.185 - 0.192 - sdělovací vedení podzemní

DC28/A
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Žádné

DC28/B

KM 0.017 - 0.017 - sdělovací vedení podzemní
KM 0.150 - 0.151 - VN nadzemní

DC28/C

KM 0.082 - 0.136 - sdělovací vedení podzemní

DC28/D

KM 0.000 - 0.006 - STL
KM 0.000 - 0.007 - sdělovací vedení podzemní
Tabulka 16 Přehled zařízení dotčených návrhem cestní sítě
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3 Protierozní opatření na ochranu ZPF
Půda je neobnovitelný přírodní zdroj a současně dynamický systém, který zajišťuje řadu funkcí. Půda je základním výrobním prostředkem v zemědělství
a lesnictví. V průběhu posledních 30 let se značně zvýšila intenzita procesů degradace půdy. Existují důkazy, že pokud se neuskuteční žádná opatření,
tato intenzita se ještě zvýší. Dominantní formou degradace půdy v České republice je jednoznačně její eroze. Eroze je přirozeným přírodním procesem, který
je však na mnoha místech zrychlen činností člověka. Hlavním důvodem je zejména intenzifikace zemědělství a pěstování erozně náchylných plodin.
Existují dvě formy eroze, eroze vodní a eroze větrná. Podle analýz Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v.v.i.) je v celorepublikovém
měřítku aktuálně ohroženo více než 50 % zemědělské půdy vodní a přibližně 10 % větrnou erozí. Mezi nejzávažnější následky eroze patří ztráta humusu,
zeminy a živin, přičemž celý proces je provázen změnou vlastností půdy, a to jak fyzikálních (struktura, textura), tak biologických (utlumení
mikrobiologického života). Následkem těchto změn je zejména snížení produkční schopnosti půdy. S problémem eroze půdy však velmi úzce souvisí problém
znečišťování povrchových vod, zanášení vodních toků, nádrží, komunikací, v některých případech i sídel.
Ochrana půdy se řídí zákonem č. 41/2015 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jehož § 3, odst. 1, b uvádí „je zakázáno
způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení“. Dále se problematice eroze věnuje zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 27 tohoto zákona jsou vlastníci pozemků „povinni, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby
nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny“.
Řešení negativních dopadů zemědělství na krajinu a životní prostředí je jedním z hlavních témat současné zemědělské politiky. V souvislosti s tím je v České
republice vyplácení přímých plateb a dalších evropských podpor zemědělcům „podmíněno“ mj. plněním podmínek udržování půdy v Dobrém zemědělském
a environmentálním stavu (dále jen DZES, dříve též GAEC). V případě, že žadatel o podporu tyto podmínky nedodrží, může mu být snížena nebo, v krajním
případě, neposkytnuta její výplata. Kontrolu dodržování standardů vykonává Statni zemědělsky intervenční fond (SZIF). Standardy DZES obsahuji 7 bodů. K
omezování eroze se váže DZES5, který za tímto účelem stanovuje podmínky minimální úrovně obhospodařování půdy. Kritéria pro splnění podmínek DZES5
jsou aktuálně vzhledem k celkové ploše ohrožené zemědělské půdy nastaveny mírně, a tím protierozní ochranu půdy řeší nedostatečně. Zatímco ohroženo
je vice než 50 % do DZES5 je v současné době zahrnuto pouze 11 % zemědělské půdy. Ve vztahu ke koncepci DZES5 se v zájmovém území nenacházejí žádné
silně ani mírně erozně ohrožené půdy.

3.1 Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF
K určování ohroženosti zemědělských půd vodní erozí se používá tzv. „Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí – USLE“ dle Wischmeier
– Smith vycházející z principu přípustné ztráty půdy na jednotkovém pozemku viz metodika Janeček a kol. (2012).
Rovnice Wischmeier – Smith: G = R · K · L · S · C · P
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G … průměrná roční ztráta půdy (t.ha-1.rok-1)
R … faktor erozní účinnosti přívalového deště (MJ.ha-1.cm.h-1)
K … faktor náchylnosti půdy k erozi (t. ha-1)
L … faktor délky svahu
S … faktor sklonu svahu
C … faktor ochranného vlivu vegetace
P … faktor vlivu protierozních opatření
Výsledná hodnota G je porovnána s přípustnou ztrátou půdy, jež reprezentuje maximální možnou ztrátu půdy dovolující trvale a ekonomicky udržovat
úrodnost půdy. Tato přípustná ztráta půdy je závislá na hloubce půdního profilu a má následující hodnoty:
Mělké půdy (do 30 cm). G příp. = 1 t. ha-1rok-1 resp. Metodika Janeček a kol. (2012) uvádí, že tyto pozemky by neměly být využívány pro polní výrobu,
doporučuje se jejich převedení do kategorie trvalých travních porostů nebo zalesnění.
Středně hluboké půdy (30-60 cm). G příp. = 4 t. ha-1rok-1
Hluboké půdy (nad 60 cm). G příp. = 4 t. ha-1rok-1
Vyhodnocení mělkých a zranitelných půd:
Metodika Janeček a kol. (2012) uvádí, že pozemky pod kterýma se nachází BPEJ mělkých půd, by neměly být využívány pro polní výrobu, doporučuje se jejich
převedení do kategorie trvalých travních porostů nebo zalesnění. V řešeném území se nenachází polygony mělkých půd.
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Obrázek 39 Skupina půd dle hloubky půdy, zdroj: https://mapy.vumop.cz

V zájmovém území se nachází skupina půd ohrožené erozí. Tato skupina půd byla vymezena na základě platné legislativy ČR - nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Na těchto půdách bylo navrženo protierozní opatření.
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Obrázek 40 Skupina půd ohrožených erozí, zdroj: https://mapy.vumop.cz
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Pro výpočet vodní eroze byl použit C -faktor ochranného vlivu vegetace dle klimatického regionu (Kadlec, Toman, 2002). Použití toho výpočtu definuje
půdu ohroženou vodní erozí i za předpokladu nedodržování osevních postupů.
V zájmovém území dle LPIS hospodaří celkem 4 uživatelé. Největšími hospodařícími uživateli jsou ZD Podhradní Lhota a.s. a Záhoran a.s. Dle sdělení Ing.
Vladimíra Heliska (zástupce ZD Podhradní Lhota a.s. a Záhoran a.s.) je na pozemcích uživatele ZD Podhraní Lhota a.s. pěstován Trvale travní porost. Na
pozemcích, kde hospodaří Záhoran a.s. dochází ke střídání následujících plodin:
Plodina
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Řepka ozimá
Pšenice ozimá
Kukuřice

C faktor
0,12
0,17
0,22
0,12
0,61

Zájmové území KoPÚ Komárno náleží do klimatického regionu č. 6, kde hodnota C faktoru pro ornou půdu = 0,216. Pro trvale travní porost (TTP) byl použit C
faktor – 0,005.
Ohroženost zemědělských pozemků vodní erozí byla posouzena v prostředí Atlas DMT (model EROZE). Model EROZE je v souladu s platnou metodikou pro
výpočet erozního ohrožení zemědělské půdy (Janeček a kol., 2012).
Základními řešenými územními jednotkami, pro které probíhal výpočet, byly tzv. erozně hodnocené plochy (EHP). EHP představují lokality s ohraničením z
hlediska tvorby a zachycení povrchového odtoku (pozemek skupina neoddělených pozemků, nebo část pozemku oddělená technickými prvky přerušujícími
odtok). EHP byly stanoveny na základě zaměření skutečného stavu a terénního průzkumu a LPIS. V řešeném území bylo vymezeno 18 EHP. Hodnoty
průměrného erozního smyvu jsou přehledně uvedeny v Tabulka 17.
Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně hodnocené plochy
EHP

Plocha výpočtu

-1

bez eroze
0-4

2

∑
1
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2

[m ]

[m ]

1 936 650

75 575

293 000

4 050

-1

Intervaly erozního smyvu [t.ha .rok ]
4-8

8 - 12

Průměrný
smyv

12 - 16

16 -20

Přípustný smyv

> 20

2

Dílčí plochy v rozmezí intervalu hodnot erozního smyvu [m ]

[t.ha-1.rok-1]

[t.ha-1.rok-1]

1 310 500

245 950

122 425

65 875

38 250

78 075

4,3

4,0

261 900

15 625

5 300

2 725

1 200

2 200

1,6

4,0

2

97 875

5 525

78 200

8 050

2 350

1 900

1 575

275

2,4

4,0

3

10 900

0

10 775

125

0

0

0

0

0,9

4,0

4

71 475

4 625

66 850

0

0

0

0

0

0,0

4,0

5

198 000

10 475

187 525

0

0

0

0

0

0,2

4,0

6

4 675

0

4 675

0

0

0

0

0

0,7

4,0

7

68 975

3 225

65 750

0

0

0

0

0

0,1

4,0

8

65 425

5 375

59 925

75

25

25

0

0

0,8

4,0

9

11 750

0

11 750

0

0

0

0

0

0,0

4,0

10

90 275

6 325

82 825

800

225

50

50

0

1,0

4,0

11

45 050

3 725

31 675

7 850

1 425

375

0

0

2,6

4,0

12

55 700

4 200

49 450

1 975

75

0

0

0

1,1

4,0

13

287 300

5 375

126 550

70 275

33 925

16 950

9 300

24 925

8,0

4,0

14

335 375

8 100

129 025

79 425

44 475

22 675

13 750

37 925

9,5

4,0

15

144 850

2 100

26 850

44 800

28 350

18 750

11 850

12 150

9,7

4,0

16

67 400

9 275

42 225

11 750

2 950

875

100

225

3,0

4,0

17

60 750

3 200

47 300

4 800

3 150

1 500

425

375

2,6

4,0

18

27 875

0

27 250

400

175

EHP

Průměrný
smyv

R faktor

K faktor

1,1
50
0
0
4,0
Tabulka 17 Posouzení erozního smyvu před návrhem PSZ – výpočty pro jednotlivá EHP

LS faktor

C faktor

P faktor

[t.ha-1.rok-1]

1

1,6

40,00

0,392

0,908

0,116

1

2

2,4

40,00

0,415

0,57

0,216

1

3

0,9

40,00

0,42

0,259

0,216

1

4

0,0

40,00

0,42

0,207

0,005

1

5

0,2

40,00

0,385

0,387

0,045

1
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6

0,7

40,00

0,42

0,2

0,216

1

7

0,1

40,00

0,44

1,13

0,005

1

8

0,8

40,00

0,41

0,109

0,216

1

9

0,0

40,00

0,417

0,32

0,005

1

10

1,0

40,00

0,396

0,172

0,216

1

11

2,6

40,00

0,365

0,643

0,216

1

12

1,1

40,00

0,355

0,237

0,216

1

13

8,0

40,00

0,354

2,572

0,214

1

14

9,5

40,00

0,383

3,339

0,202

1

15

9,7

40,00

0,38

2,887

0,216

1

16

3,0

40,00

0,355

0,675

0,216

1

17

2,6

40,00

0,377

0,89

0,216

1

18

1,1

40,00

0,419

0,307

0,216
1
Tabulka 18 Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů pro výpočet eroze

Str. 123

Obrázek 41 Přehledná situace erozního ohrožení erozně hodnocených ploch
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3.2 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí
3.2.1 Organizační opatření
V rámci opatření k ochraně před vodní erozí byly navrženy celkem tři typy protierozních opatření organizačního charakteru včetně ochranného zatravnění,
viz mapa G4.
Vyloučení erozně náchylných plodin VENP
Organizační opatření VENP spočívá ve vyloučení erozně náchylné plodiny, jako např. kukuřice, brambory, cukrová řepa.
Plodina
Pšenice ozimá
Žito ozimé
Ječmen jarní
Oves
Luštěniny
Ostatní pícniny jednoleté
Řepka ozimá
Průměrný C faktor VENP

C faktor
0,12
0,17
0,22
0,10
0,05
0,02
0,22
0,120

Organizační opatření ORG
Organizační opatření ORG3 se navrhuje na erozně ohrožených svazích, které jsou dle LPIS evidovány jako TTP, nebo se na těchto svazích TTP nachází. ORG
spočívá ve změně druhu pozemku na TTP a uvedení skutečnosti do souladu se stavem KN. C faktor je roven 0,005.
Ochranné zatravnění ZATR
Organizační opatření označené ZATR se navrhuje na silně erozně ohrožených svazích, které jsou využívané jako orná půda a dle LPIS je na těchto pozemcích
také evidována orná půda. Na tyto plochy je navržené plošné zatravnění a převedení druhu pozemku do kultury trvale travní porost. C faktor je roven 0,005.
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Přehled navržených organizačních opatření je patrný z Tabulka 19.
Označení v mapě

Typ

Popis

výměra m

2

výměra v
2
záboru m

EHP

organizační opatření
ORG1

Změna druhu pozemku na TTP

Tato plocha je současně, z důvodu velkého sklonu, zatravněna.

3 932

-

EHP13

ORG2

Změna druhu pozemku na TTP

Tato plocha je současně, z důvodu velkého sklonu, zatravněna.

1 090

-

EHP13

ORG3

Změna druhu pozemku na TTP

Tato plocha je současně, z důvodu velkého sklonu, zatravněna.

7 696

-

EHP13

ORG4

Změna druhu pozemku na TTP

Tato plocha je současně, z důvodu velkého sklonu, zatravněna.

4 606

-

EHP13

ORG5

Změna druhu pozemku na TTP

Tato plocha je současně, z důvodu velkého sklonu, zatravněna.

3 308

-

EHP14

VENP1

Vyloučení erozně náchylných plodin

2 455

-

EHP13

VENP2

Vyloučení erozně náchylných plodin

1 405

-

EHP13

VENP3

Vyloučení erozně náchylných plodin

25 962

-

EHP13

VENP4

Vyloučení erozně náchylných plodin

25 297

-

EHP13

VENP5

Vyloučení erozně náchylných plodin

53 909

-

EHP15

VENP6

Vyloučení erozně náchylných plodin

27 454

-

EHP15

VENP7

Vyloučení erozně náchylných plodin

72 524

-

EHP14

VENP8

Vyloučení erozně náchylných plodin

7 632

-

EHP14

VENP9

Vyloučení erozně náchylných plodin

16 133

-

EHP14

VENP10

Vyloučení erozně náchylných plodin

21 032

-

EHP1

VENP11

Vyloučení erozně náchylných plodin

Z důvodu velkého sklonu, dochází na pozemku k erozním procesům. Na
této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné plodiny.
Z důvodu velkého sklonu, dochází na pozemku k erozním procesům. Na
této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné plodiny.
Z důvodu svažitého pozemku, dochází na zemědělské půdě k erozním
procesům. Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné plodiny.
Na tuto plochu navazuje plocha v k.ú. Provodovice, na které dochází
k výrazným erozním projevům.
Z důvodu svažitého pozemku, dochází na těchto místech k erozním
procesům. Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné plodiny.
Z důvodu svažitého pozemku, dochází na těchto místech k erozním
procesům. Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné plodiny.
Z důvodu svažitého pozemku, dochází na těchto místech k erozním
procesům. Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné plodiny.
Z důvodu velkého svahu s vyvinutou údolnicí, dochází na těchto místech
k erozním procesům. Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné
plodiny.
Z důvodu velkého svahu s vyvinutou údolnicí, dochází na těchto místech
k erozním procesům. Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné
plodiny.
Z důvodu velkého svahu s vyvinutou údolnicí, dochází na těchto místech
k erozním procesům. Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné
plodiny.
Z důvodu svažité části, dochází na těchto místech k erozním procesům.
Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné plodiny.
Z důvodu svažité části, dochází na těchto místech k erozním procesům.
Na této ploše se navrhuje vyloučit erozně náchylné plodiny.
Navrhuje se ochranné zatravnění na svažitém pozemku. Zatravnění
navazuje na ochranné zatravnění půdního bloku v rámci PSZ Kunovice.

10 369

-

EHP2

ZATR1
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plošné zatravnění

5 115

-

EHP14

ZATR2

plošné zatravnění

ZATR3

plošné zatravnění

ZATR4

plošné zatravnění

ZATR5

plošné zatravnění

ZATR6

plošné zatravnění

Navrhuje se ochranné zatravnění velmi svažitého pozemku, zatravnění je
žádoucí i z důvodu, že se tato plocha orné půdy nachází nad
zastavitelným územím.
Navrhuje se ochranné zatravnění svažitého pozemku velkou délkou
nepřerušeného svahu. Zatravnění je vhodné i z důvodu, že se na tomto
pozemku nachází zastavitelné území.
Ochranné zatravnění se navrhuje v nezbytné ploše na velmi svažitém
pozemku, Toto zatravnění má za cíl zpomalit povrchový odtok. Pod
navrhovanou zatravněnou plochou se nachází stavba.
Navrhuje se ochranné zatravnění svažitého pozemku, který se sklání do
údolnice ZÚ2.
Navrhuje se ochranné zatravnění svažitého pozemku, který se sklání do
údolnice ZÚ2.
Agrotechnická opatření

5 891

EHP14
-

30 044

EHP13
-

1 270
33 935
21 164

EHP13
-

EHP15
EHP15

nenavrhují se
Technická opatření
ZÚ1

Ochranné zatravnění údolnice

ZÚ2

Ochranné zatravnění údolnice

ZP1

Záchytný příkop s hrázkou

Navrhuje se ochranné zatravnění údolnice, do které se soustřeďuje
dráha soustředěného odtoku
Navrhuje se ochranné zatravnění údolnice, do které se soustřeďuje
dráha soustředěného odtoku
nenavrhují se
Ostatní opatření – vodohospodářské opatření
Navrhuje se z důvodu ochrany intravilánu obce Komárno. Záchytný
příkop má za cíl zachytit povrchovou vodu ze zemědělských pozemků.

7 945

7 945

EHP14

8 319

8 319

EHP15

4 127

4 127

EHP14

Tabulka 19 Přehled navržených protierozních opatření

3.2.2 Agrotechnická opatření
V řešeném území se nenavrhují agrotechnická opatření k ochraně půdy před účinky vodní eroze. Využití, co nejšetrnějších metod obdělávání půdy,
je žádoucí.

3.2.3 Technická opatření
Do technického opatření se řadí ochranné zatravnění údolnic - údolnice ZÚ1 a ZÚ2. Dále je v rámci PSZ navrženo vodohospodářská opatření, které plní také
funkci technického protierozního opatření. Jedná se o záchytný příkop s hrázkou – ZP1.
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Technická opatření
ZÚ1

Ochranné zatravnění údolnice

ZÚ2

Ochranné zatravnění údolnice

ZP1

Záchytný příkop s hrázkou

Navrhuje se ochranné zatravnění údolnice, do které se soustřeďuje
dráha soustředěného odtoku
Navrhuje se ochranné zatravnění údolnice, do které se soustřeďuje
dráha soustředěného odtoku
nenavrhují se
Ostatní opatření
Navrhuje se z důvodu ochrany intravilánu obce Komárno. Záchytný
příkop má za cíl zachytit povrchovou vodu ze zemědělských pozemků.

7 945

7 945

EHP14

8 319

8 319

EHP15

4 127

EHP14

4 127

Zatravnění údolnice ZÚ1
Zatravněná údolnice ZÚ1 se navrhuje v erozně hodnocené ploše EHP14. V této erozně hodnocené ploše je zřetelně vyvinutá údolnice, do které se
soustřeďuje dráha povrchového odtoku. Prostor údolnice, který se navrhuje zatravnit, nebyl zcela historicky využívan jako orná půda – to dokládají mapy
císařských otisků stabilního katastru, viz Obrázek 43. Z důvodu intenzifikace zemědělství v minulém století, byla původní cesta s mezemi rozorána, plocha
byla meliorována a trvale travní porost přeměněn v ornou půdu.
Údolnici se navrhuje zatravnit v nezbytné ploše kvalitním drnem. Údolnice má dostatečně miskovitý příčný profil. Navrhuje se podél zatravněné údolnice
nasázet mělce kořenící dřeviny, tak aby tvořily jednotlivé solitéry. Vysázením dřevin se zvýší dizertifikace krajiny a bude to také jako opatření proti zaorávání.
Zatravněná údolnice je navázána na nově navrhované vodohospodářské opatření - záchytný příkop s hrázkou ZP1. Toto opatření má za cíl ochránit obec
Komárno, před přívalovými dešti, které v minulosti způsobovali škody na majetku občanů obce Komárno.
Obecně je u zatravněných údolnic rizikovým místem právě přechod mezi plochou pozemku a prostorem zatravněné údolnice. V tomto místě velmi snadno
může obděláváním vznikat buď brázda, nebo hrázka. Obojí pak brání přítoku vody do zabezpečené údolnice a generuje soustředění odtok po nechráněném
povrchu podél. Proto je nezbytné, aby uživatel věnoval tomuto místu mimořádnou pozornost.
Z hlediska omezení využívání pozemku se jedná o bezproblémové opatření, protože údolnice je přejezdná ve všech směrech a jediný požadavek je, aby
farmář nepoškodil mechanizací zapojený drn, nebo nevytvořil koleje, odvádějící průtok mimo zamýšlený směr.
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Obrázek 42 Schéma zatravněná údolnice ZÚ1 a záchytný příkop ZP1 (zdroj: https://mapy.cz)
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Zatravnění údolnice ZÚ2
Zatravnění údolnice ZÚ2 se navrhuje v severní části katastru na erozně hodnocené ploše EHP 15. Na této erozně hodnocené ploše bylo identifkováno místo
údolnice do které se soustřeďuje dráha odtoku. Dle císařských otisků byla tato údolnice zatravněná, viz Obrázek 43. Současně se v této údolnici na části
nachází vzrostlá dřevinná vegetace. Navrhuje se zatravnit prostor údolnice kvalitním drnem, tak aby byly zatravněny i svahy směřující do údolnice a osázet
tento prostor dřevinami. Údolnice má dostatečný miskovitý profil.

Obrázek 43 Zatravněná údolnice ZÚ2 (zdroj: https://mapy.cz)
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Obrázek 44 Současný stav navrhované zatravněné údolnici ZÚ2, prosinec 2019
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3.3 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí
V řešeném území se nenavrhují žádné opatření k ochraně půdy před větrnou erozí. Řešené území není ohrožené větrnou erozí, viz Obrázek 45.

Obrázek 45 Vyhodnocení ohrožení věternou erozí
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3.4 Přehled dalších opatření k ochraně půdy
V řešeném území se nenavrhují další opatření k ochraně půdy.

3.5 Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření
Účinnost navrhovaných protierozních opatření byla posouzena v prostředí Atlas DMT (model EROZE). Ve výpočtu byl jako prvek přerušující odtok, zohledněn
navržený prvek vodohospodářského opatření ZP1 s hrázkou. Výsledné hodnoty erozního smyvu jsou patrné z Tabulka 20.
Pro porovnání jsou přílohou této zprávy výpočtové protokoly - Eroze stav – ES1, ES2, ES3 a Eroze návrh - EN1, EN2, EN3. Z těchto protokolů je patrné, že se
podařilo navrhnout protierozní opatření, tak aby plošný rozsah nadlimitních kategorií v rámci obvodu KoPÚ Komárno nepřesáhl 20 % hodnocené plochy.
Z výsledku je patrné, že se podařilo u všech erozně hodnocených ploch v obvodu KoPÚ snížit celkový průměrný smyv pod přípustnou hodnotu 4 t/ha/rok.

Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně hodnocené plochy
EHP

Plocha výpočtu

-1

bez eroze
0-4

2

2

-1

Intervaly erozního smyvu [t.ha .rok ]
4-8

8 - 12

Průměrný smyv

12 - 16

16 -20

Přípustný smyv

> 20

2

[t.ha-1.rok-1]

[t.ha-1.rok-1]

16 700

2,1

4,0

550

400

1,3

4,0

225

0

25

1,9

4,0

0

0

0

0

0,9

4,0

0

0

0

0

0

0,0

4,0

187 525

0

0

0

0

0

0,2

4,0

0

4 675

0

0

0

0

0

0,7

4,0

68 975

3 225

65 750

0

0

0

0

0

0,1

4,0

8

65 425

5 375

59 925

75

25

25

0

0

0,8

4,0

9

11 750

0

11 750

0

0

0

0

0

0,0

4,0

10

90 275

6 325

82 825

800

225

50

50

0

1,0

4,0

[m ]

[m ]

1 936 650

74 800

1 574 875

188 325

53 875

19 875

8 200

1

293 000

4 050

267 075

15 775

3 725

1 425

2

97 875

5 525

81 275

8 175

2 650

3

10 900

0

10 775

125

4

71 475

4 625

66 850

5

198 000

10 475

6

4 675

7

∑

Dílčí plochy v rozmezí intervalu hodnot erozního smyvu [m ]
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11

45 050

3 725

31 675

7 850

1 425

375

0

0

2,6

4,0

12

55 700

4 200

49 450

1 975

75

0

0

0

1,1

4,0

13

287 300

5 375

175 775

58 500

21 200

9 450

4 225

12 775

5,1*

4,0

14

335 375

7 325

252 225

51 375

13 525

5 475

2 750

2 700

2,8

4,0

15

144 850

2 100

110 550

26 725

4 750

425

100

200

2,4

4,0

16

67 400

9 275

42 225

11 750

2 950

875

100

225

3,0

4,0

17

60 750

3 200

47 300

4 800

3 150

1 500

425

375

2,6

4,0

18

27 875

0

27 250

400

175

50

0

0

1,1

4,0

* Výsledný výpočet je ovlivněn plochou ve vedlejším k.ú. Provodovice, na které dochází k erozním jevům. Tuto plochu bude nutno řešit v budoucnu v rámci KoPÚ Provodovice.
Tabulka 20 Posouzení účinnosti navržených protierozních opatření

Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů rovnice RUSLE
EHP

Průměrný
smyv

R faktor

K faktor

LS faktor

C faktor

P faktor

Poznámka

[t.ha-1.rok-1]

(uvedeno v příslušných jednotkách RUSLE)
EHP1

1,3

40,00

0,392

0,908

0,11

1

EHP2

1,9

40,00

0,415

0,57

0,206

1

EHP3

0,9

40,00

0,42

0,259

0,216

1

EHP4

0,0

40,00

0,42

0,207

0,005

1

EHP5

0,2

40,00

0,385

0,387

0,045

1

EHP6

0,7

40,00

0,42

0,2

0,216

1

EHP7

0,1

40,00

0,44

1,13

0,005

1

EHP8

0,8

40,00

0,41

0,109

0,216

1

EHP9

0,0

40,00

0,417

0,32

0,005

1

EHP10

1,0

40,00

0,396

0,172

0,216

1

EHP11

2,6

40,00

0,365

0,643

0,216

1

EHP12

1,1

40,00

0,355

0,237

0,216

1
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EHP13

5,1

40,00

0,354

2,572

0,164

1

EHP14

2,8

40,00

0,383

3,296

0,082

1

EHP15

2,4

40,00

0,38

2,887

0,069

1

EHP16

3,0

40,00

0,355

0,675

0,216

1

EHP17

2,6

40,00

0,377

0,89

0,216

1

EHP18

1,1

40,00

0,419

0,307

0,216

1

Výsledný výpočet je
ovlivněn plochou ve
vedlejším k.ú. Provodovice
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Obrázek 46 Přehledná situace erozní ohroženosti na erozně hodnocených ploch po návrhu protierozního opatření
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Erozně hodnocená
plocha (EHP)

Před návrhem PSZ
G [t.ha-1.rok-1]

Po návrhu PSZ
G [t.ha-1.rok-1]

EHP1

1,6

1,3

EHP2

2,4

1,9

EHP3

0,9

0,9

EHP4

0,0

0,0

EHP5

0,2

0,2

EHP6

0,7

0,7

EHP7

0,1

0,1

EHP8

0,8

0,8

EHP9

0,0

0,0

EHP10

1,0

1,0

EHP11

2,6

2,6

EHP12

1,1

1,1

EHP13

8,0

5,1*

EHP14

9,5

2,8

EHP15

9,7

2,4

EHP16

3,0

3,0

EHP17

2,6

2,6

EHP18

1,1

1,1

*Výsledný celkový výsledek EHP13 je ovlivněn, že hodnocená plocha zasahuje
do vedlejšího k.ú. Provodovice a mimo obvod KoPÚ.

Str. 138

3.6 Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření
S ohledem na velký plošný rozsah protierozních opatření k ochraně před vodní erozí, která jsou navrhována v rámci PSZ, lze konstatovat, že tato opatření
zasahují do všech zařízení. Vzhledem k tomu, že návrh organizačních opatření spočívá ve změně osevního postupu, příp. v zatravnění, nepředpokládá se
zásah nebo negativní ovlivnění dotčených zařízení.

4 Vodohospodářská opatření
4.1 Zásady návrhu vodohospodářských opatření
Návrh vodohospodářských opatření vychází z podkladů uvedených v kap. 1.1.3 a je v souladu s předpisy uvedenými v kap. 1.1.5. textové zprávy PSZ.
Při dimenzování příkopů byla využita webová aplikace návrhových krátkodobých dešťů pro potřeby hydrologického či erozního modelování v kontextu
navrhování typických opatření na podporu retence a akumulace vod v povodí (http://rain.fsv.cvut.cz/) a program DesQ-MaxQ, ver. 6.
Vodohospodářská opatření byla zpracována pod vedením doc. Ing. Jaroslava Zuny, CSc.
Navržený vrstevnicový záchytný příkop s hrázkou ZP1 respektuje požadavky na minimalizaci záboru půdy, zároveň splňuje požadavky na zadržení 50 leté
vody - ochrana intravilánu obce Komárno. Součástí řešení objektů je návrh 5 metrový travnatý pás nad příkopem s výsadbou mělce kořenících dřevin či
stromků.

4.2 Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry
Návrh vodohospodářských opatření vychází z posouzení erozního ohrožení půd v zájmovém území. V území se navrhují následující vodohospodářské
opatření:
OPATŘENÍ

POPIS

DRUH OPATŘENÍ V RÁMCI PSZ

ZP1

Záchytný příkop s
hrázkou

Opatření k ochraně před povodněmi

DÉLKA
M
250

ZÁBOR
4 127

ZAÚSTĚNÍ

VÝSADBA

FUNKCE

Bez zaústění – voda
IPL1-A
Vodohospodářská
bude zasakována do
Protierozní
terénu
Ochrana a tvorba ŽP
Tabulka 21 Přehled vodohospodářských opatření

Str. 139

4.2.1 Opatření k odvádění povrchových vod z území
V řešeném území není navrženo opatření k odvádění povrchových vod z území.

4.2.2 Opatření k ochraně před povodněmi
V řešeném území bylo navrženo jedno opatření, které slouží pro zachycení povrchové vody - záchytný příkop ZP1 s hrázkou.

Záchytný příkop ZP1 s hrázkou
Je navržený záchytný příkop s hrázkou o celkové délce 250 m ve svahovém polním pozemku s vyvinutou údolnicí o velkém sklonu terénu a s velkou délkou
nepřerušeného odtoku. Navrhuje se záchytný příkop se zemní hrázkou, umožňující retenci vody z přívalové srážky. Záchytný příkop se navrhuje jako opatření
k ochraně intravilánu a zadržení vody v krajině.
Záchytný příkop je dimenzován na Q50 z důvodu ochrany intravilánu obce Komárno.
Řešení příkopu:
Lichoběžníkový příkop bude zemní, dno a břehy příkopu budou po rozprostření ornice osety travní směsí. Stejně budou stabilizovány svahy a koruna
navazující zemní hrázky. Příkop bude v místech vtoku vody z údolnice ZÚ1 opevněn pohozem s kamene Ф 100 mm v tloušťce 0.2 m se zajištěním dřevěným
pasem.
Profil příkopu bude lichoběžníkový se šířkou dna b = 1.5 m a se sklonem svahu levého břehu 1 : 1.5 a pravého břehu 1 : 2. Příkop bude po pravém
břehu doplněn zemní hrázkou se šířkou koruny 2 m, sklon návodního svahu hrázky bude 1:2 a sklon vzdušného svahu bude 1:1.5.
Koruna hrázky bude v podélném směru vodorovná na kótě 386.40 m n.m Bpv.
Výpočtem podle genetického odtokového modelu DesQmaxQ byl zjištěn návrhový kulminační průtok Q50 = 0.329 m3s-1a objem hydrogramu W50 =1 560 m3.
Retenční objem příkopu je 1 670 m3, takže příkop zachytí spolehlivě veškerou povrchovou vodu z návrhové srážky v objemu W 50. Voda bude postupně
infiltrovat, odvádění vody z příkopu se proto nenavrhuje.
Na žádost Regionální dokumentační komise pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj byl do řešení záchytného příkopu s hrázkou přidán bezpečností přeliv.
Pro záchytný příkop ZP1 je vypracována Dokumentace technického řešení VHO.
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Obrázek 47 Schéma navrhovaného záchytného příkopu ZP1 s hrázkou
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Obrázek 48 Vzorový příčný řez záchytného příkopu s hrázkou ZP1
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4.2.3 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod
V řešeném území se nenavrhují opatření k ochraně povrchových a podzemních vod.

4.2.4 Opatření k ochraně vodních zdrojů
V řešeném území se nenavrhují opatření k ochraně vodních zdrojů.

4.2.5 Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
V řešeném území budou sloužit navržené vodohospodářské opatření – záchytný příkop s hrázkou ZP1, také jako opatření ke snížení nepříznivých účinku
sucha. Navržené opatření ZP1 má za cíl zachytiti povrchovou vodu ve svahu.

4.2.6 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků
V řešeném území se nenavrhují opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb k závlaze a odvodnění pozemků.
U stávajících vodních toků ve správě Lesů ČR, tzn. vodní tok v PSZ ozn. VT7, VT5 a VT3 budou pozemky v rámci etapy rozmístění parcel navrhnuty dle
zaměření skutečného stavu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky s.p..
U těchto vodních toků se navrhuje revitalizace. Navržená revitalizace spočívá v:
- vyčištění potočního koryta
- odstranění opevnění toku melioračními tvárnicemi a nahrazení opevnění přírodnějším materiálem, např. lomovým kamenem
- odstranění náletových a přebytečných dřevin a výsadba nové břehové vegetace, např. olši lepkavou (Alnus glutinosa), střemchu obecnou (Prunus
padus), kalinu obecnou (Viburnum opulus) atd.
Cílem navržené revitalizace potočního koryta u vodních toků je zvýšení ekologické stability vytvořením a obnovou druhově různorodého vegetačního
doprovodu.

4.3 Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření
opatření

dotčená zařízení technické infrastruktury

ZP1 s hrázkou

Žádné

Tabulka 22 Přehled zařízení dotčených návrhem vodohospodářských opatření
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5 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
5.1.1 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Návrh ÚSES vychází z podkladů územního plánování (viz 1.1.4), zejména pak z územního plánu pro obec Komárno. Návrh ÚSES je v souladu s Metodikou
vymezování územního systému ekologické stability (MŽP, 2017). ÚSES sleduje zejména tyto principy:
 princip biogeografické reprezentativnosti


princip funkčních vazeb ekosystémů



princip přiměřených prostorových nároků



princip zohlednění aktuálního stavu krajiny



princip zohlednění jiných limitů zájmů v krajině



princip přiměřené konzervativnosti

Páteřním prvkem ÚSES je lokální biokoridor LBK2, jehož osou je řeka Juhyně. Návrh PSZ tento systém doplňuje návrhem interakčních prvků v podobě
dřevinné výsadby IPL1 podél záchytného příkopu ZP1 s hrázkou. Nově se navrhuje interakční prvek plošný IPP1, jehož součástí je navržená tůňka 1 u
vodního toku VT7.
Dle územního plánu obce Komárno jsou stanoveny regulativy pro ochranu ÚSES:
- Plochy biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné, mohou jimi být vedeny liniové stavby inženýrských sítí. Výjimečně přípustné je křížení
biokoridoru dopravními stavbami.
- Na těchto plochách mohou být prováděny pozemkové úpravy, změny kultur pozemků pouze za lépe vyhovující k určenému cíli.

5.2 Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Prvky ÚSES byly převzaty z platného územního plánu a zpřesněny na základě místních šetření, zaměření skutečného stavu i jednání se sborem zástupců.
Prvky ÚSES jsou rozděleny dle biogeografického významu na biocentra, biokoridory a interakční prvky. V zájmovém území byly vymezeny pouze prvky
místního (lokálního) ÚSES, regionální ani nadregionální prvky vymezeny nebyly.
Nadregionální ÚSES
Do katastrálního území obce Komárno nadregionální úroveň ÚSES nezasahuje, nejblíže se nachází nadregionální biocentrum 101 Kelčský Javorník, který se
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nachází cca 1,5 km od Komárna.
Regionální ÚSES
Do katastrálního území obce Komárno regionální úroveň ÚSES nezasahuje, nejblíže se nachází regionální biocentrum 154 Loučka, který se nachází cca 3,5 km
od Komárna.
Lokální ÚSES
Lokální ÚSES v k.ú. Komárno bylo vymezeno dle Sjednoceného okresního generelu ÚSES, resp. dle ÚAP ORP Bystřice pod Hostýnem.
Lokální ÚSES je v rámci řešeného území koncipován do jediného reprezentativního stanovištního typu – nivní ÚSES. Součástí tohoto typu jsou biocentra
nivního typu LBC1 Poldr a LBC2 Za Dubím (z větší části na k.ú. Podhradní Lhota) propojené biokoridorem LBK2. Biokoridorem LBK1 je pak ÚSES propojen s
biocentrem na území Olomouckého kraje (k.ú. Provodovice). Osou této větve USES je vodní tok Juhyně, kontaktní větev (promítající se do řešeného území
krátkým úsekem LBK3) je pak tvořena levostranným přítokem Juhyně. Všechny biokoridory jsou ekotypově vázány na biocentra jež propojují. Z tohoto
důvodu je důležité zachovat jejich přirozený charakter.

5.2.1 Biocentra
V řešeném území jsou vymezena dle Územního plánu obce Komárno dvě stávající lokální biocentra. Všechna biocentra jsou funkčními prvky Územního
systému ekologické stability.

Číslo

Typ

Název

Druh a cíl lesního společenstva

STG

Stav

Celková výměra

LBC1

Lokální biocentrum

Poldr

Nivní společenství

4B(BC)4-5

Funkční

5,09

LBC3

Lokální biocentrum

Za Dubím

Nivní společenství

4B(BC)4-5

Funkční

0,70

Lokální biocentrum LBC1
Jedná se o stávající biocentrum v údolní nivě řeky Juhyně. Na lokální biocentrum LBC1 navazuj na severozápadě lokální biokoridor LBK1 a na jihovýchodě
lokální biokoridor LBK2. Hranice lokálního biocentra LBC1 byly zpřesněny dle zaměření skutečného stavu.
Označení v mapě

LBC1

Název

Poldr

Prvek - význam

lokální biocentrum

Funkční členění

funkční

Geobiocen. charakteristika

4B(BC)4-5
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Charakteristika stavu

Jedná se o nivní biocentrum. Součástí biocentra je vodní tok (řeka Juhyně).

Výměra

50 912 m

Cílové společenství

Hydofilní vegetace a přírodě blízké porosty.

Doporučená opatření

Monitorovat současný stav a případně doplnit druhy přirozené potenciální vegetace.

Způsob územní ochrany

obecná - ÚSES

2

Lokální biocentrum LBC2
Jedná se o stávající lokální biocentrum. Lokální biocentrum LBC2 se nachází v nivě řeky Juhyně. Do řešeného území spadá část tohoto biocentra. Větší část
tohoto biocentra se rozprostírá v k.ú Podhradní Lhota. Na lokální biocentrum navazuje v řešeném území na severozápadě lokální biokoridor LBK2 a na
jihovýchodě koridor v k.ú. Podhradní Lhota.
Hranice lokálního biocentra LBC2 byly zpřesněny dle zaměření skutečného stavu.
Označení v mapě

LBC2

Název

Za Dubím

Prvek - význam

lokální biocentrum

Funkční členění

funkční

Geobiocen. charakteristika

4B(BC)4-5

Charakteristika stavu

Jedná se o nivní biocentrum. Součástí biocentra je vodní tok (řeka Juhyně

Výměra

7 018 m

Cílové společenství

Hydofilní vegetace a přírodě blízké porosty

Doporučená opatření

Monitorovat současný stav a případně doplnit druhy přirozené potenciální vegetace.

Způsob územní ochrany

obecná - ÚSES
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2

5.2.2 Biokoridory
V řešeném území jsou vymezeny celkem tři stávající lokální biokoridory. Plán společných zařízení nenavrhuje žádná opatření, která by vedla k terénním
úpravám lokálních biokoridorů. V případě, kdy byly nefunkční prvky ÚSES vedeny jako orná půda, navrhuje PSZ převedení těchto prvků do kultury trvalých
travních porostů. Doporučení opatření vychází z územního plánu obce Komárno.

Číslo

Typ

Název

Druh a cíl lesního společenstva

Délka v obvodu KoPÚ/Celková délka
m

LBK1

Lokální biokoridor

Juhyně

Nivní společenství

150/1560

LBK2

Lokální biokoridor

Juhyně

Nivní společenství

1600/1600

LBK3

Lokální biokoridor

Deštá Ráztoka

Nivní společenství

60/Tabulka 23 Přehled lokálních biokoridorů

Lokální biokoridor LBK 1 (LC1 k.ú. Provodovice – LBC1 k.ú. Komárno)
Jedná se o stávající funkční biokoridor, který má celkovou délku 1560 m. Osou lokální biokoridoru LBK1 je řeka Juhyně. Lokální biokoridor LBK1 propojuje
lokální biocentrum v k.ú. Provodovice s lokálním biocentrum LBC1 v k.ú. Komárno.
Označení v mapě

LBK1 (LC1 k.ú. Provodovice – LBC1 k.ú. Komárno)

Název

Juhyně

Prvek - význam

lokální biokoridor

Funkční členění

funkční

Geobiocen. charakteristika

4B(BC)4-5

Charakteristika stavu

Nivní biokoridor obsahující hydrofilní krajinnou zeleň a vodní tok (řeku Juhyni).

Celková výměra/délka v obvodu KoPÚ

4943 m / 150 m

Cílové společenství

hydrofilní krajinnou zeleň

Doporučená opatření

Respektovat, případně doplnit plochy lokálního biokoridoru.

Způsob územní ochrany

obecná - ÚSES

2
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Lokální biokoridor LBK 2 (LBC1 k.ú. Komárno – LBC2 část k.ú. Komárno, část k.ú. Podhradní Lhota)
Jedná se o stávající funkční biokoridor, který má délku cca 1600 m. Osou lokální biokoridoru LBK2 je řeka Juhyně. Lokální biokoridor LBK2 propojuje lokální
biocentra LBC1 a LBC2 v k.ú. Komárno.
Označení v mapě

LBK2 (LBC1 k.ú. Komárno – LBC2 část k.ú. Komárno, část k.ú. Podhradní Lhota)

Název

Juhyně

Prvek - význam

lokální biokoridor

Funkční členění

funkční

Geobiocen. charakteristika

4B(BC)4-5

Charakteristika stavu

nivní

Celková výměra/délka v obvodu KoPÚ

51 995 m /1600 m

Cílové společenství

hydrofilní krajinná zeleň

Doporučená opatření

Respektovat, případně doplnit plochy lokálního biokoridoru.

Způsob územní ochrany

obecná - ÚSES

2

Lokální biokoridor LBK 3 (LBK 2 k.ú. Komárno - NRBC- 101 Kelčský Javorník)
Jedná se o stávající nefunkční biokoridor, který do obvodu KoPÚ zasahuje délkou cca 60 m. Lokální biokoridor se rozprostírá podél jihovýchodní katastrální
hranice Komárna. LBK2 má cílové společenstvo nivní.
Označení v mapě

LBK3 ( LBK 2 k.ú. Komárno - NRBC- 101 Kelčský Javorník)

Název

Domovina

Prvek - význam

lokální biokoridor

Funkční členění

nefunkční

Geobiocen. charakteristika

4B(BC)4-5

Charakteristika stavu

nivní

Celková výměra/délka v obvodu KoPÚ

3988 m /60 m
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2

Cílové společenství

hydrofilní krajinná zeleň

Doporučená opatření

Doplnit plochy lokálního biokoridoru

Způsob územní ochrany

obecná - ÚSES

5.2.3 Interakční prvky
V řešeném území byly navrženy dva nové interakční prvky, které doplní Územní systém ekologické stability v k.ú. Komárno.

Označení v mapě

Druh

IPL1

Navrhovaný liniový

IPP1

Navrhovaný liniový

Název

Typ
Stromová či keřová
výsadba
Keřová výsadba

popis
Výsadba u záchytného příkopu ZP1-A
Revitalizace prostředí kolem vodního toku VT7 a
vybudování hloubené tůňky 1

výměra v obvodu PÚ
(m2)/délka (m)
*/230
6 086

*Výměra prvku IPL1 je zahrnuta do výměry pro záchytný příkop ZP1.

Tabulka 24 Přehled interakčních prvků

Interakční prvek IPP1 a tůňka 1
V rámci nově navrhovaného interakčního prvku IPP1 se navrhuje revitalizovat prostor kolem vodního toku VT7 a vybudovat boční hloubenou tůň, napájenou
filtrační rýhou z vodního toku VT7.
Revitalizace prostoru kolem toku VT7
Současný prostor kolem vodního toku je zarostlý dřevinnou vegetací, keřovými nálety a prostor je zcela nedostupný, a to zejména z důvodu popadaných
stromů a větví. Prostor je nutné vyčistit od nežádoucích náletů a provést prořezání současných žádoucích dřevin. Celý prostor je nutné upravit, tak by se do
plochy dostalo více slunečního světla.
Koryto vodního toku VT7 je opevněno betonovými melioračními tvárnicemi. Navrhuje se tyto betonové tvárnice odstranit a koryto vodního toku opevnit
přírodnějším materiálem, například lomovým kamenem.
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Obrázek 49 Současný stav prostoru, do kterého je navrhovaná tůňka 1, únor 2020
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Obrázek 50 Vodní tok VT7, opevnění betonovými tvárnicemi, únor 2020
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Tůň 1
V rámci navrhovaného interakční prvku IPP1 se navrhuje nová hloubená tůň 1. Tůň se navrhuje jako průtočná, která bude napájená vodou z vodního toku
VT7. Napojení bude řešeno zaštěrkovanou a zasypanou filtrační rýhou. Tvar navržené tůňky je oválný. Plocha zátopy při maximálním zadržení je 400 m2.
Maximální hloubka je 1, 2 m. Tůňka se navrhuje s členitým dnem i břehy.
V blízkosti nově vytvořené tůně je nežádoucí ponechání velkého množství dřevin, z důvodu nadměrného zastínění hladiny a nadměrného opadu listí do tůní.
Pro návrh tůňky je zpracován Dokumentace technického řešení PSZ.

Obrázek 51 Vzorový příčný řez navrhované tůňky 1 v k.ú. Komárno
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5.2.4 Další navržené opatření k ochraně a tvorbě životního
Další opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí není navrženo.

5.3 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, která jsou navrhována v rámci PSZ zasahují do následujících zařízení:
opatření

dotčená zařízení technické infrastruktury

IPL1

Žádné

IPP1

Žádné

Tabulka 25 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě ŽP

5.4 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Označení v
mapě

Funkčnost

Název

Popis

Výměra v obvodu KoPÚ
2
(m )

Zábor

50 912

*

7 018

*

Lokální biocentra
LBC1

funkční

Poldr

Nivní

LBC2

funkční

Za Dubím

Nivní

Celková výměra lokálních biocenter v obvodu KoPÚ:

57 930
Lokální biokoridory

LBK1

funkční

Juhyně

Nivní

4 943

*

LBK2

Částečně funkční

Juhyně

Nivní

51 995

*

LBK3

nefunkční

Deštná Ráztoka

Nivní

3 988

*

Celková výměra lokálních biokoridorů v obvodu KoPÚ:

60 926
Interakční prvky
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IPL1

navrhovaný

Keřová výsadba nad záchytným příkopem ZP1

délka 230 m

**

IPP1

navrhovaný

Dřevinná vegeta a navržená tůňka 1

6 086

6 086

Celková výměra interakční prvků v obvodu KoPÚ:

6 086

Celková výměra prvků k ochraně a tvorbě ŽP:

124 942

Celková výměra prvků k ochraně a tvorbě osob ponechána ve vlastnictví FO:

118 856

Zábor k ochraně a tvorbě ŽP navržené do vlastnictví obce:

6 086

*Výměra ponechána ve vlastnictví FO
*Výměra je součástí jiného prvku PSZ
Tabulka 26 Přehled opatření k ochraně a tvorbě ŽP

6 Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení
Souhrnný přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení pozemkových úprav:


Výměra pozemků pro společná zařízení celkem:

57,5258 ha



Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví obce:

7,3932 ha



Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví jiných osob:

50,1326 ha



Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí stát:

0,7247 ha



Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí obec:

6,7014 ha



Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. ostatní vlastníci půdy:

50,1326 ha
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7 Přehled nákladů na uskutečnění PSZ
označení cesty

kategorie dle ČSN 73 6109

předpokládaná cena realizace
rok kalkulace 2020

HC3/A-R

hlavní 4/30

1 540 000

HC3/B-R

hlavní 4/30

2 170 500

HC7-R

hlavní 4,5/30

3 445 000

VC1-R

vedlejší 4,5/20

2 884 500

VC2

vedlejší 3,5/20

-

VC4

vedlejší 4/20

VC6

vedlejší 3,5/20

2 505 000
-

VC9-R

vedlejší 4/20

100 000

VC10-R

vedlejší 4/20

2 335 500

VC11-R

vedlejší 4/20

3 480 000

VC20

vedlejší 4/20

440 000

VC29

vedlejší 4,5/20

1 620 000

DC5

doplňková 3/20

201 000

DC8

doplňková 3/20

-

DC12

doplňková 3/20

1 557 000

DC13

doplňková 3/20

-

DC14

doplňková 3/20

384 000

DC15

doplňková 3/20

-

DC16

doplňková 3/20

1 392 000

DC17

doplňková 3/20

-

DC18

doplňková 3/20

1 350 000

DC19

doplňková 3/20

441 000

DC21

doplňková 3/20

-

DC22

doplňková 3/20

363000

DC23

doplňková 3/20
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DC24

doplňková 3/2

549000

DC25

doplňková 3/20

DC26

doplňková 3/20

1 977 000

DC27

doplňková 3/20

807 000

DC28/A

doplňková 3/20

279 000

DC28/B

doplňková 3/20

996 000

DC28/C

doplňková 3/20

801 000

DC28/D

doplňková 3/20

1650000

Tabulka 27 Přehled nákladů na uskutečnění PSZ – opatření ke zpřístupnění pozemků
označení prvku
ZÚ1
ZÚ2

Opatření k ochraně ZPF
(navrhované na obec)
Osetí travní směsí
Osetí travní směsí

předpokládaná cena realizace
rok kalkulace 2020
165 000
210 000

Tabulka 28 Přehled nákladů na uskutečnění PSZ – opatření k ochraně ZPF
označení prvku
ZP1 s hrázkou

Opatření k ochraně před
povodněmi
Opatření proti

předpokládaná cena realizace
rok kalkulace 2020
530 000

Tabulka 29 Přehled nákladů na uskutečnění PSZ – vodohospodářská opatření
označení prvku

Interakční prvek ÚSES
(navrhované na obec)

předpokládaná cena realizace
rok kalkulace 2020

IPL1
IPP1

Navrhovaný liniový
Navrhovaný plošný

420 000

*

*prvek je započítaný do kalkulace ZP1

Tabulka 30Přehled nákladů na uskutečnění PSZ – opatření k tvorbě a ochraně ŽP
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8 Soupis změn druhů pozemků
Změny druhů pozemků vychází ze zaměření skutečného stavu, zjišťování hranic pozemků s vlastníky a z návrhu opatření PSZ. Uvedené výměry jsou pouze
orientační, k jejich zpřesnění údajů dojde po návrhu nového uspořádání pozemků a při aktualizaci PSZ.
Druh pozemku
Název
Kód
orná půda
2
chmelnice
3
vinice
4
zahrada
5
ovocný sad
trvalý travní porost
Zemědělská půda
lesní pozemek
vodní plocha
zastavěná plocha
nádvoří
ostatní plocha
Celkem

6
7
10
11
a 13
14

Výměra m2 podle
Skutečnost
KN
Návrh PSZ
1288980
1317570
0
0
0
0
45820
45939
12531
181532
1528863
58738
75064
369

12587
178837
1554933
56209
65983
369

Rozdíl mezi
Poznámka
Návrh - KN
1126172
-191398 Protierozní opatření -zatravnění
0
0
0
0
45481
-458 Polní cesty u zahrad – hranice dle
zaměření skutečného stavu
11578
-1009 Polní cesta DC16
315059
136222 Protierozní opatření -zatravnění
1498290
-56643 Protierozní opatření -zatravnění
58709
2500
74463
8480
369
0

156977
1820011

142517
1820011

188180
1820011

45663 Polní cesty
0
Obrázek 52Soupis změn druhů pozemků v rámci KoPÚ Komárno

9 Grafické přílohy
G1 Přehledová mapa 1 :10 000
G2 Mapa průzkumu v měřítku 1:5000
G3 Mapa erozní ohroženosti – stav v měřítku 1:5000
G4 Mapa erozní ohroženosti – návrh v měřítku 1:5000
G5 Mapa plánu společných zařízení v měřítku 1: 5000
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