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7.1. Úvodní část 
 

Práce na KoPÚ Kunčí byly dne 29.5. 2013 přerušeny, z důvodu nevyjasněných majetkoprávních 
vztahů k pozemkům, potřebných pro stavbu silnice I/37, komplikací při vydávání stavebních povolení 
z důvodu změny vlastníků, uzavírání smluv na dočasné zábory, přeložky sítí, věcná břemena.  

Dne 23. 3. 2021 byly práce obnoveny, uzavřeným dodatkem č. 3. Z tohoto důvodu bylo nutno provést 
aktualizaci schváleného a projednaného PSZ. Po projednání ve sboru zástupců, se zástupci města 
Slatiňany a Státním pozemkovým úřadem Pobočka Chrudim, nebylo nutno schváleným PSZ měnit. 
Došlo k úpravám dokumentace na aktuálně platný Technický standart PSZ. 
 
Základní údaje :  
 
 
Název akce :  Plán společných zařízení KoPÚ  
 
Název pozemkových úprav : Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kunčí 
 
Kraj :   Pardubický 
 
Městský úřad :  Slatiňany 
 
Katastrální území : Kunčí 
 
Objednatel č.1 :  Státní pozemkový úřad 
   Pobočka Chrudim 
   Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
 
Objednatel č.2 : Ředitelství silnic a dálnic ČR 
   Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle 
 
Zhotovitel :  Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., (reprezentant sdružení Agroprojekce 

Litomyšl spol. s.r.o. a Geodezie  Východní Čechy spol. s r.o.) 
   Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto    
 
Odpověděný zástupce : Ing. Jaroslav Tměj     
   (číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění č 1190/98-3151) 
 
 
Zodpovědný projektant : Ondřej Pavlíček   
   (číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění č. 34950/2009-13300) 
 
Vypracoval :  Ondřej Pavlíček 
 
Odpověděný projektant : Opatření ke zpřístupnění pozemků - Tomáš Hrdonka 
   Opatření pro ochranu ZPF - Ing. Jaroslav Tměj 
   Vodohospodářská opatření - Ing. Jaroslav Tměj 
   Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí - Ing. Hana Synková 
 
Celková výměra řešeného území :      193,8501 ha 
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Rozloha katastrálního území a struktura půdního fondu : 
 
KoPÚ Kunčí celkem :  193,8501 ha 
  dle KN dle skutečného zaměření  
z toho: orná půda 172,3662 ha 172,7417 ha  
 zastavěné území obce 0,0100 ha 0,0100 ha 
 trvalý travní porost 0,6554 ha 1,3063 ha 
 ostatní plocha 11,4788 ha 9,9429 ha 
 lesní pozemky 1,8504 ha 1,8504 ha 
 vodní plocha 7,4893 ha 7,9988 ha 
celkem  193,8501 ha 193,8501 ha 
Zornění celkem: 88,92 % 89,11 % 
Zornění ze ZPF: 99,62 % 99,25 % 
 
Popis řešeného území : 
 

Z geologického hlediska tvoří území Český masív – pokryvné útvary a postvariské magmatity, křída, 
česká křídová pánev, orlicko – žďárský vývoj, svrchní křída, písčité slínovce až jílovce spongilitické, 
místy silicifikované (opuky),  Český masív – pokryvné útvary a postvariské magmatity, křída, česká 
křídová pánev,svrchní křída, pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické. Území je geomorfologicky 
tvořeno provincie Česká vysočina, subprovincií Česko – moravská soustava, oblast Českomoravská 
vrchovina.  

Zájmové území se nachází v jižní části okresu Chrudim.  
Zájmové území náleží k hlavnímu povodí řeky Labe. V zájmovém území se nenachází žádné 

významné toky a ani žádné registrované toky (Lesy České republiky, s.p., správa toků, Povodí 
Labe s.p.).  Dále se zde nachází dva rybníky: Návesní rybník a rybník Mazánek. Zájmové území bylo 
výrazně ovlivněno melioračními zásahy v letech 1942 – 1974.  
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Při zpracování PSZ se vycházelo z těchto dostupných podkladů : 
 
Podklady katastru nemovitostí:  
- soubory SPI a SGI 
- rastry bývalých map pozemkového katastru 
- digitální barevné ortofotomapy kladu listů Státní mapy 1 : 5000 
- rastrová a digitální verze dat ZABAGED 
 
Právní předpisy a metodické návody: 
- 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 (dále jen 
„PúZ“) 

- vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových 
úprav ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PúV“)  

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
KatZ“) 

- Vyhláška 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
KatV“) 

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

- Vyhláška 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j. ČÚZK-01500/2015-22, v platném znění (dále jen „ 
Návod“) 

- Návod pro správu katastru nemovitostí, č. j. ČÚZK-03030/2016-22, v platném znění 
- Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. Prosince 2013 č. j. ČÚZK-12990/2013-

22 pro zápis změn v katastru nemovitostí a stanovení některých souvisejících postupů katastrálního úřadu 
v důsledku probíhajících pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění 

- Struktura výměnného formátu ISKN, č. j. ČÚZK 5598/2002-24, v platném znění 
- Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ, SPU 092993/2017 
 
Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci :  
- Územní plán Města Slatiňany (Architektonický atelier Ing. arch. Rozehnal & Voskem, 2005) 
- Připravovaný územní plán Města Slatiňany (SUPRO, a.s. Praha – Ing.arch. Alena Koubová) 
- Připravovaná dokumentace Plán ÚSES pro ORP Chrudim (Atregia s.r.o., Šebrov-Kateřina).   
 
Podklady k ochraně vody :  
- podmínky uložené správními úřady k ochraně zájmů a to zejména  Povodí Labe s.p., Hradec Králové 
(ze dne 13.7. 2011); Lesy České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Labe (ze dne 12.7.2011) 

 
Dostupná projektová dokumentace zpracované v zájmovém území: 
- Studie pro pozemkové úpravy vyvolané stavební činností – silniční obchvat měst Chrudim a Slatiňany 
(GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice) 
- Studie obchvatu Chrudim – Slatiňany (GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice) 
- I/37 Chrudim obchvat, úsek I/17 – Slatiňany, studie odtokových poměrů (Agroprojekce Litomyšl, spol. 
s.r.o.) 
- Manipulační a provozní řád pro rybníky Mazánek a Návesní (Šlechta Ladislav, datum zpracování  říjen 
2005) 
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Odborné publikace: 
- Ochrana zemědělské půdy před erozí (M. Janeček a kol., 2012) 
- Sborník pojmů pozemkových úprav a příbuzných oborů (ČMKPÚ a MZe, 2012) 
- Biogeografické členění České republiky (M. Culek, 1996) 
- Atlas podnebí Česka (ČHMÚ, UP Olomouc, 2007) 
- Klimatické oblasti Československa dle Quitta (Quitt, 1971) 
 
 
Internetové zdroje: 
- Portál veřejné správy: geoportal.gov.cz 
- Česká geologická služba: http://www.geologicke-mapy.cz/mapy-internet/mapa/ 
- Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP): http://drusop.nature.cz/ 
- Mapový server AOPK ČR : 

http://mapy2.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_WizID=8&M_Site=aopk&M_Lang=cs 

- Hydroekologický informační systém VÚV TGM: http://heis.vuv.cz/ 
- Vodohospodářský informační portál: http://voda.gov.cz/portal/cz/ 
- eKatalog BPEJ: http://bpej.vumop.cz/index.php 

- Veřejný registr půdy – LPIS: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ 
- Nahlížení do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 
 
Účel navrhovaných opatření:  
- Zajistit přístupnost pozemků 
- Zajištění prostupnosti krajiny 
- Zamezení ztráty půdy vodní erozí 
- Zlepšení ekologické stability území 
- Propojení navržených prvků ÚSES  
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Přehled navrhovaných opatření : 

V rámci zpracovaného plánu společných zařízení KoPÚ Kunčí je navrhováno (viz.výkres 7.10.G5.): 
 
OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ - polní nebo lesní cesty 
- polní cesty celkem 21 ks (zcela nové, stávající rekonstruované) 
- z toho hlavních 10 ks , vedlejších 6 ks, doplňkových 5 ks 
 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ pro ochranu ZPF (PEO) - pro ochranu půdního fondu – protierozní  meze, 
zatravnění 
- ochranné zatravnění na ploše 2,9263 ha PEO 
 
VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ (VHO) - sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a 
ochraně území před záplavami  
- oprava otevřených příkopů OP1, OP2 
- obnovení melioračního odvodnění (OMEL) 
- poldr  
-  vybudování otevřeného příkopu VHO 3 
 
OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – pro zvýšení ekologické stability, 
místní i regionální územní systémy ekologické stability  
- interakční prvky (IP) : IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8 
- stávající lokální biocentra (LBC): LBC 18 
 
 
Zásady zpracování plánu společných zařízení : 
 

Plán společných zařízení je zpracován tak, aby obsahoval přehled všech navržených společných 
zařízení včetně změn druhů pozemků. Plán obsahuje rovněž přehled výměry půdy, kterou je nutno 
vyčlenit k provedení společných zařízení, s rozdělením na pozemky ve vlastnictví státu, obce, popřípadě 
pozemky jiných vlastníků. 

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit naplnění 
jednoho z hlavních cílů pozemkových úprav stanovených v § 2 zákona o pozemkových úpravách o tom, 
že pozemkovými úpravami se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření a k zabezpečení ochrany 
přírodních zdrojů. 

 

PSZ byl vypracován na základě výsledků podrobného průzkumu terénu spolu se 
zapracováním podmínek dotčených orgánů. Současný stav i návrh protierozních opatření se posuzuje na 
základě výpočtu průměrné ztráty půdy a jeho porovnání s přípustnou hodnotou ztráty půdy stanovenou 
podle hloubky půdního profilu. V návrhu protierozních opatření mají přednost opatření agrotechnická a 
organizační před technickými. 

Realizací prvků územního systému ekologické stability podle plánu společných zařízení se rozumí 
výsadba porostu a péče o něj po dobu 3 let od jeho výsadby. 

V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o rekonstrukce, 
popřípadě modernizace staveb stávajících. 
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Zohlednění podmínek stanovení správními úřady : 

Podmínky uložené správními úřady jsou zohledněny při zpracování Plánu společných zařízení pro 
KoPÚ Kunčí. 

Seznam podmínek uložených správními úřady k ochraně zájmů při zahájení KoPÚ:  
 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, ze dne 
28.6.2011: 
- pozemkové úpravy koordinovat se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), 
vydaným dne 29.4.2010 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, ze dne 28.6.2011: 
- dodržet ochranné pásmo silnice I/37 – včetně její přeložky 
- omezit přímé napojení na silnici I/37 (místa definována rozhodnutím č.j. ODSH-25035/2007 
- veškerá dopravní napojení na silnice či místní komunikace musí respektovat ustanovení § 10 zákona 
o Pozemních komunikací a § 11, 12, 13 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. k zákonu o Pozemních 
komunikacích 
- silniční vegetaci (silniční stromoví) je možné vysazovat až za vnější hranou silničního příkopu 
- v rozhledových polích křižovatek pozemních komunikací (v zastavěné obci) nesmí být v souladu 
s ustanovením čl. 5.2.9. platné ČSN 7361 02 – umisťovány nové překážky bránící rozhledu řidiče 
- v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouků silnice o poloměru 500 m a menším a 
v rozhledových trojúhelnících prostorů křižovatek se nesmí vysazovat stromy nebo vysoké keře 
 
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánovaní a regionálního rozvoje, oddělení územního 
plánování, ze dne 7.7.2011: 
- neuplatňuje žádné podmínky 
 
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, ze dne 4.7.2011: 
- s uvažovaným záměrem ke stavebním úpravám komunikací, okolí křižovatek či křižovatek 
samotných, požadujeme předložení projektové dokumentace k vyjádření 
- pokud bude uvažováno s úpravou nebo zřizováním sjezdů je nutné postupovat dle §10 
zák.č.13/1997 Sb. 
- p případě změny nebo umístění dopravního značení je nutné postupovat dle § 77 zák.č.361/2000 Sb. 
- před zahájením řešení pozemkové úpravy bude předložena žádost o stanovení podmínek k ochraně 
zájmů ve vztahu ke konkrétní pozemkové úpravě 
 
Obvodní Báňský úřad v Trutnově, ze dne 27.6.2011: 
- bez připomínek 
 
Město Slatiňany, ze dne 19.7.2011: 
- dodržet územní plán města Slatiňany 
- připomínky k realizaci poldru 
 
Obec Orel, ze dne 21.7.2011: 
- respektovat územní plán obce Orel 
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Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, ze dne 20.7.2011: 
- pro nové terénní úpravy, stavby nebo novou zeleň v ochranném pásmu silnice II. Nebo III třídy je 
nutné požádat o výjimku z tohoto ochranného pásma 
- místa napojení polních cest, křižovatek nebo sjezdů na silnice budou situována tak, aby bylo 
zajištěno dodržení rozhledových poměrů 
- místo připojení a přilehlé okolí bude upraveno v rozsahu a způsobem (úprava zeleně, případně i 
terénu) zajišťujícím dodření rozhledových poměrů 
- vzájemná vzdálenost křižovatek bude v souladu s ČSN 736101, ČSN 736102, ČSN 736110 
 
- obsah a rozsah projektové dokumentace řešící stavbu pozemních komunikací bude respektovat 
vyhlášku č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
- ke zřízení nových napojení polních cest, případně úprav stávajících napojení polních cest, na silnici 
II. nebo II. třídy je nutné požádat o povolení úřad, ještě před vydáním rozhodnutí příslušného stavebního 
úřadu 
- povrch napojení bude plynule napojen na okraj úpravy vozovky 
- napojení konstrukčních a krytových vrstev na silnici bude provedeno dle požadavků příslušného 
vlastníka nebo správce pozemní komunikace 
- řešit odvodnění navrhované komunikace tak, aby nedocházelo ke stékání srážkové vody na silnici 
II., silnici III. třídy nebo místní komunikace  
- jestliže je součástí sjezdu nebo nájezdu propustek, tak se stávající příkop v šířce sjezdu zatrubní 
rourami o průměru daném platnými předpisy. Musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub – 400mm 
pro délku propustku do 6,00m, 600mm pro délku propustku od 6,00 – 10,00 m a pro délku propustku 
přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2%, 800mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu 
propustku do 2%. Trouby budou ukončeny šikmými čely, která budou plynule napojeny na nezpevněnou 
krajnici vozovky, aby netvořila dopravní závadu (čela nepřevyšují niveletu vozovky). Niveleta i 
situování kanalizačních trub bude navazovat na silniční příkop. Příkop bude v odpovídající délce na obě 
strany od napojení pročištěn 
- v případě slepých pozemních komunikací nezapomenout na zřízení obratišť a u obousměrných 
jednopruhových pozemních komunikací počítat se zřízením výhyben pro vozidla 
- celkové provedení navržené pozemní komunikace bude odpovídat předpokládanému dopravnímu 
významu, dopravnímu zatížení a s příslušným platným předpisem 
- do dopravního prostoru pozemních komunikací nebudou osazeny a ani do něho nebudou zasahovat 
žádné části staveb, zařízení nebo jiné překážky (sloupy,dopraní značky atd.) 
- zřízením staveb, včetně zpevnění nebo terénních úprav okolních ploch nebudou dotčeny přilehlé 
silnice, a to zejména stékáním srážkové vody na silnice a jejich znečištěním 
- navrhované pozemní komunikace budou veřejně přístupné účelové komunikace (viz. zákon 
č.13/1997 Sb.). Jako veřejně přístupná účelová komunikace bude tato nová pozemní komunikace 
uvedena do užívání. 
- po umístění dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů nebo dopravní zařízení – 
„místní nebo přechodná úprava provozu“ na silnici a místní komunikace je nutné požádat úřad o 
„Stanovení“ tohoto značení. V případě veřejně přístupné účelové komunikace je nutné úřad požádat o 
souhlas o umístění dopravního značení 
- příslušným silničním správním úřadem ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací je 
v tomto každá příslušná obec nebo město. Speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací je MěÚ Chrudim, stavební odbor 
- k pozemkovým úpravám doporučujeme získat vyjádření Policie ČR DI Chrudim a Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích nebo s ohledem na místa napojení na silnici 
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Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, ze dne 21.7.2011: 
- v zájmovém území je evidován historický majetek církve a veřejné statky 
- Pozemkový fond ČR spravuje spoluvlastnické podíly v zájmovém území, a proto žádáme o 
vypořádání, provedení reálného dělení nebo rozpuštění spoluvlastnických LV 
 
- při zpracování projektu přeložky silnice I.třídy I/37 žádáme o vypracování konkrétních bilancí 
pozemků použitých na společná zařízení, které budou převáděny z nároků Pozemkového fondu ČR LV 
10002 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 27.7.2011: 
 

Původní znění všech stanovisek, včetně jejich kopií je uloženo v dokladové části dokumentace 
Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. 
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Stanoviska podniků a fyzických a právnických osob: 
 
Vodárenská společnost, Chrudim, a.s., ze dne 20.7.2011: 
- v zájmovém území prochází vodovodní a kanalizační řád (dodržet min. odstupové vzdálenosti)  
 
RWE, Distribuční služby, s.r.o., ze dne 30.6.2011: 
- dodržovat stanovená ochranná pásma 
 
České dráhy, regionální správa majetku Hradec Králové, ze dne 18.7.2011: 
- bez připomínek 
 
Mero, ze dne 18.8.2011: 
- bez připomínek 
 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 18.7.2011: 
- respektovat stávající a i výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie včetně jejich ochranných 
pásem 
 
Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové, ze dne 12.7.2011: 
- nevyskytují se žádné toky v jejich správě   
 
Povodí Labe s.p., ze dne 13.7.2011: 
- pozemky pod vodním tokem Chrudimka, nechat v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, 
státní podnik  
 
ČEPS, a.s., ze dne 30.6.2011: 
- bez připomínek 
 
Český hydrometeorologický ústav, ze dne 8.7.2011: 
- bez připomínek 
 
DIAMO, s.p., odštěpený závod GEAM, Dolní Rožínka, ze dne 24.6.2011: 
- bez připomínek 

 
ČEPRO a.s., ze dne18.7.2011: 
- v zájmovém území se nenachází žádné podzemní a nadzemní objekty 
 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Územní odbor Chrudim, ze dne 25.7.2011: 
- HZS Pardubického kraje – možnost realizace, vybudování „poldru“, protipovodňového opatření 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ze dne 4.7.2011: 
-  souhlasí bez připomínek 
 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje a.s., ze dne 1.8.2011: 
- zajištění ochrany zájmů Správy silnic Pardubického kraje dle zákona č. 13/1997 Sb. a 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze dne 20.6.2011: 
- bez připomínek 
 
Česká geologická služba – Geofond, Odbor nerostných surovin a územních vlivů, ze dne 27.6.2011: 
- bez připomínek 
 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ze dne 9.8.2011: 
- bez připomínek 
 
Regionální muzeum Chrudim, ze dne 20.7.2011: 
- bez připomínek ke KoPÚ, požadavky pouze k budoucí realizaci přeložky silnice I/37 
 
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, ze dne 19.7.2011: 
- respektovat ochranné pásmo vojenského areálu Letiště Chrudim 
- respektovat ochranné pásmo radioreléového směrového paprsku komunikačního a informačního 
systému AČR 
- v ochranných pásmech nutné respektovat maximální možnou výšku opatření, jejichž realizace se 
předpokládá v polohopisně vymezeném území ochranných pásem (např. výsadba trvalých porostů při 
zalesňování a doplňování zeleně, realizace větrolamů, terénních úprav a dalších společných zařízení 
pozemkové úpravy) 
 
Správa CHKO Železné hory a krajské středisko Pardubice, ze dne 18.10.2011: 
- dodržet zásady projektování ÚSES 
 

Původní znění všech stanovisek, včetně jejich kopii je uloženo v dokladové části dokumentace 
Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. 

 
Plán společných zařízení byl předložen všem správním orgánům, podnikům, fyzickým a právnickým 

osobám k vyjádření. Přehled vyjádření a projednání je obsažen v příloze č. 7.d. 
 
Při provádění staveb, které budou navrženy v pozemkových úpravách, je třeba projednat projektovou 

dokumentaci  s jednotlivými orgány státní správy. 
V případě realizací společných zařízení v zájmovém území je třeba respektovat průběh stávajících 

vedení a ochranných pásem. 
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7.2. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 
 
Zásady návrhu dopravního systému : 

Návrh cestní sítě navazuje na územní plán. Cestní síť nejvýrazněji ovlivňuje organizaci půdního 
fondu a kromě dopravní funkce plní také protierozní funkci svými příkopy a dotváří ráz krajiny 
doprovodnou zelení. Návrh cestní sítě musí obecně splňovat kriteria dopravní, ekologická, 
půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická. Konkrétně musí návrh sítě splňovat 
následující kritéria:  

- zabezpečit propojení sousedních obcí a osad  
- umožnit přístup na pole  
- umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou  
- umožnit propojení mezi zemědělským podnikem a místem odbytu zemědělských výrobků  
 
- umožnit zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území,  
- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek  
- využití cest jako hranic pozemků nebo hranice katastrálního území  
- zajistit návaznost na stávající polní cesty  
- odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či k ohrožení jakosti vod  
- zemědělská doprava se musí vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě.  

 
Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest : 

V KoPÚ Kunčí jsou cesty rozděleny do třech kategorii.  
 

Hlavní polní cesty – soustřeďují dopravu z vedlejších polních cest, jsou napojeny na místní komunikace, 
většinou jsou navrhovány jako jednopruhové s výhybnami, vždy odvodněné, s celoroční sjízdností, 
svozová plocha by měla být zhruba 50-150 ha (členitý terén).  

 
 Vedlejší polní cesty – zajišťují dopravu z přilehlých pozemků nebo farem a jsou napojeny na hlavní 
cesty, případně na místní komunikace, jsou jednopruhové a mohou být nezpevněné i zpevněné nebo 
kombinace, výhybny jsou doporučené, svozová plocha by měla být cca do 50 ha (členitý terén).  
 
Doplňkové polní cesty – zajišťují sezónní propojení v rámci půdních celků, navrhují se jednopruhové, 
nezpevněné (zatravněné) bez výhyben a zpravidla bez krajnic.  
 

Při návrhu PSZ jsou dodržovány platné normy a předpisy, včetně kategorizace polních cest 
uvedenou v ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Pro přehlednost je uvedena v podobě následující 
tabulky. 

Polní cesty 

Hlavní*   Vedlejší** Doplňkové*** 

Dvoupruhové Jednopruhové Jednopruhové Jednopruhové 

P 7,0/50 P 5,0/30 P 4,5/30 P 3,5/30 

P 6,5/50** P 4,5/30** P 4,0/30** P 3,0/30 

P 6,0/40 P 4,0/30 P 3,5/30 --- 
 

* U zpevněných cest se navrhuje krajnice 2,0×0,5 m šířky a š. vozovky je doplňkem volné šířky cesty. 
** Doporučená kategorie pro tento typ cesty 
*** Doplňkové polní cesty se navrhují zpravidla bez krajnic. 
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Navržené konstrukce u jednotlivých konstrukcí polních cest, dle Katalogu vozovek polních cest : 
 
Kategorie hlavní, cesta jednopruhová s výhybnami  : 
P 4,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, 
jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová 
úroveň porušení vozovky D2. 
 
-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1            40 mm 
-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1  80 mm 
-  postřik živičný spojovací 
-  štěrkodrť ŠD                                                             150 mm   
-  štěrkodrť ŠD                                             200 mm   
Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa 
 
Kategorie vedlejší, cesta jednopruhová s výhybnami  : 
P 4,0/30 (šířka jízdního pruh 3,0 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, 
jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI, návrhová 
úroveň porušení vozovky D2. 
 
-  nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV 
-  penetrační makadam hrubý PMH 100 mm 
- štěrkodrť ŠD   150 mm 
- štěrkodrť ŠD   150 mm 
Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa 
 
Kategorie doplňková, cesta jednopruhová: 
P 3,0 (šířka jízdního pruh 3,0 m bez krajnic, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-
7, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
- zatravňovací vrstva  ZV  50 mm 
- štěrkodrť ŠD   250 mm 
Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa 
 

Jedná se o návrh konstrukce cest. Při přípravě projektové dokumentace lze nahradit navrhovanou 
konstrukci jinou, ale za podmínky zachování kategorie a povrchu komunikace. Míra zhutnění pláně u 
kategorie hlavních a vedlejších cest je uváděna předpokládaná. Při projektové přípravě je nutno provést 
podrobný inženýrsko-geologický průzkum, za účelem ověření přesnější míry zhutnění pláně 
komunikace a následné úpravy konstrukce komunikace (při menší míře zhutnění stabilizace pláně nebo 
při vyšší možné snížení konstrukčních vrstev). 

 
Napojení polních cest na silnice I.- III. třídy bylo využito stávajících, zaužívaných sjezdů. U napojení na 
silnici I/37, se jedná o stávající napojení, není navrhováno nové napojení. V místech napojení na silnici 
budou dle terénních možností navrženy sjezdy se šikmými čely v délce 20,0 m zpevněny 
asfaltobetonem. Sjezdy v místě napojení budou osazeny příčným odvodněním, aby bylo zabráněno 
stékání povrchové vody na silnici. Na silničních příkopech v místě napojení budou osazeny trubní 
propustky, min. světlosti DN 600.  Předpokládané dopravní značení:  Na silnicích budou u všech 
vyústění osazeny  Směrové sloupky  Z-11g. Napojení polních cest na silnici bude provedeno pomocí 
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zapuštěné obruby event. vodícího proužku apod. Sjezdy z polních cest je navrženo projektovat jako 
šikmé. Posouzení rozhledových trojúhelníků bylo provedeno dle ČSN 73 61 01. 

 
Při zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení jednotlivých polních cest bude 

každé napojení na silnici I. – III. třídy projednáno s pověřeným zástupcem správce příslušné 
komunikace a zástupcem Policie ČR, Dopravní inspektorát. 



Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o a Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o., Hradec Králové 
KoPÚ Kunčí  březen 2022 
   

 7. Aktualizce Plán společných zařízení KoPÚ  -aktualizace  

- 18 -  

 
Cesty řešené Plánem společných zařízení : 
 
Kategorie hlavní, cesta jednopruhová s výhybnami  : 
P 4,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 
km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Povrch asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1. 
 
HC1-R: 
Popis: Stávající polní cesta, která se nachází v severovýchodní části katastrálního území. Cesta bez 
příčného a podélného odvodnění. Bez doprovodné zeleně.  Délka cesty je 574 m. Cesta napojuje na 
katastrální území Slatiňany a Orel.  
Návrh: Cesta je navržena v celkové délce 378 m. Cesta byla zkrácena oproti analýze současného stavu 
z důvodu částečného křížení trasy cesty s katastrální hranicí (zbylá část se bude řešit v plánu společných 
zařízení v KoPÚ Orel). Je navrženo rozšíření stávající cesty a vytvoření asfaltobetonového povrchu. 
Odvodnění bude řešeno příkopem, který bude zaústěn do navrhovaného poldru. Bude rekonstruován 
stávající trubní propustek DN 600 – TP 1. Trasa cesty se kříží s vodovodním potrubím. Je navrhovaná 
liniová zeleň, která bude řešena jako interakční prvek (IP7). Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany. 
 
HC3-R: 
Popis: Zpevněná cesta stávající. Štěrková cesta s penetračním nástřikem. Vede od silnice III/35825 a 
dále pokračuje v k.ú. Orel. Délka cesty je 294 m. Podélné odvodnění chybí. Není žádná doprovodná 
zeleň. 
Návrh: U cesty je navrženo rozšíření a liniová výsadba.  Dojde k vymezení pozemku v trase cesty. 
Výsadba bude řešena jako interakční prvek IP5. Odvodnění bude provedeno pomocí  drenáže, která 
bude zakončena zasakováním. V trase cesty dojde ke křížení s telekomunikačním kabelem CETIN. Je 
zde navržena rekonstrukce stávajících propustků  2 x DN 500 TP 12 a TP 14. Dále bude zachován 
stávající hospodářský sjezd. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
HC4-R: 
Popis: Stávající asfaltová cesta, která se nachází v severní části katastrálního území. Vede podél silnice 
I/37. Místy zvlněná v důsledku podrůstání kořenů doprovodné zeleně. K odvodnění slouží podélný 
příkop. Cesta je dlouhá 327 m.  
Návrh: Cesta bude zkrácena na 92 m. Zkrácena bude v důsledku plánované přeložky silnice I/37. Bude 
vybudován pravostranný příkop, který bude navazovat na stávající příkop stávající silnice III/358 8. 
Povrch bude tvořit asfaltobeton. Navržena rekonstrukce stávajícího propustku DN700 – TP 9. Liniová 
výsadba není navržena. Konec navrhované úpravy končí v ochranném pásmu stávajícího plynovodu.  
Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
HC5-R: 
Popis: Stávající asfaltová cesta „Lihovka“. Trasa cesty kopíruje stávající silnici I/37. Spojuje silnici 
III/35825 a bezejmennou místní komunikaci. Podélné odvodnění je řešeno společným příkopem se 
silnicí I/37. Délka cesty je 614 m. Doprovodná zeleň je tvořena náletovými stromy po levé straně cesty.  
Návrh: U cesty je navržen pravostranný příkop. Bude provedena rekonstrukce povrchu. Povrch bude 
asfaltobetonový. Doprovodná zeleň bude probrána (vyřezána). Je zde navržena jedna výhybna. Na trase 
se nacházejí 3 trubní propustky DN 700 – TP10, TP11, TP17, které budou rekonstruovány. Trasa cesty 
se kříží s telekomunikačním kabelem CETIN a vodovodním potrubím. Rozhledové trojúhelníky směr 
Kunčí 120 m a směr silnice (I/37) 50 m. Podrobné posouzení rozhledových trojúhelníků je součástí 
samostatné přílohy. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
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HC6-R: 
Popis: Stávající polní cesta, která začíná na hlavní silnici I/37 a dále pokračuje lesem a končí u 
zahrádkářské kolonie. Povrch na začátku cesty je asfaltový, který dále přechází v štěrkovou cestu. Trasa 
cesty je částečně vedena v úvozu. Na cestě jsou dva zcela zanesené trubní propustky, které slouží jako 
sjezdy do zahrádkářské kolonie. Podélné odvodnění zde není, až na pár metrů u zahrádkářské kolonie 
v délce 80 m. Část cesty je využíváno jako cyklotrasa č. 4177 Samařov - Tuněchody. Doprovodná zeleň 
je tvořena vzrostlými stromy (duby, smrky, borovice aj.). 
Návrh: U cesty je navrženo rozšíření. Navrhovaná šířka je 4,5 m. V úvoze bude šířka cesty upravená na 
3,5 m, z důvodu ekonomiky zemních prací. Povrch bude asfaltobetonový. Odvodnění bude provedeno 
převážně drenáží, která bude vyústěna do stávajícího příkopu. Dále se podél zahrádkářské kolonie 
nachází stávající podélný příkop a dva trubní propustky zajišťující přístup do zahrádkářské kolonie. Tyto 
objekty se nacházejí mimo obvod KoPÚ Kunčí a je doporučeno jejich pročištění od nánosů.  
V horní části cesty bude vybudován cestní příkop, který bude zaústěn do lesního porostu, k tomu bude 
sloužit navrhovaný trubní propustek DN 600 – TP 20. Liniová zeleň bude řešena jako IP2. V napojení 
cesty na silnici I/37 jsou tyto rozhledové trojúhelníky: směr Slatiňany 120 m  a směr Nasavrky 120 m. 
Podrobné posouzení rozhledových trojúhelníků je součástí samostatné přílohy. V místě napojení na 
silnici I/37 je navržen trubní propustek DN 600 – TP 30. Trasu cesty kříží nadzemní elektrické vedení 
VN. Délka navrhované trasy cesty je 562 m. Na trase cesty bude jedna výhybna. Vlastnictví pozemku  - 
město Slatiňany.  
 
HC7-R: 
Popis: Stávající polní cesta, která se nachází v jihozápadní části zájmového území. Slouží jako 
přístupová cesta k chatové kolonii, rodinnému domu č.p.8 a k lesním pozemkům. Cesta je z části 
zpevněná štěrkem. Nachází se částečně v úvozu. Cesta  vede od silnice I/37 a dále pokračuje podél orné 
půdy a lesa. Na cestě se nachází dvě odbočky do lesa. Na cestě se nenachází žádné příčné a podélné 
odvodnění. Doprovodná zeleň je tvořena po pravé straně. 
Návrh: U cesty je navrženo rozšíření, vymezení parcely. Povrch bude asfaltobetonový. V úvozu bude 
mít cesta pouze 3,5 m šířky. Odvodnění bude provedeno pomocí  drenáže, která bude vyústěna ve 
stávajícím silničním příkopu. V napojení na silnici I/37 je navržen trubní propustek DN 600-TP29.  
Liniová zeleň bude řešena jak IP4. Délka úpravy bude 222 m. V napojení na silnici I/37 jsou tyto 
rozhledové trojúhelníky: směr Slatiňany 120 m a směr Nasavrky 120 m. Podrobné posouzení 
rozhledových trojúhelníků je součástí samostatné přílohy. V trase cesty dojde ke křížení s nadzemním 
elektrickým vedením VN 35kV a k souběhu s telekomunikačním kabelem CETIN. Vlastnictví pozemku  
- město Slatiňany.  
 
HC8-R: 
Popis: Polní cesta stávající s asfaltovým povrchem. Cesta je spojnicí silnice III/35817 a silnicí 
III/35825. Dále se používá jako objízdná trasa  silnice I/37. Jinak zpřístupňuje ornou půdu a lesní 
pozemky po pravé straně. Po levé straně se nachází louky soukromých vlastníků. Na cestě jsou dva 
hospodářské sjezdy HS12 a HS13. Cesta je odvodněná pravostranným příkopem, který je částečně 
zanesen. Po levé straně jsou vysázené stromy.  
Návrh: U cesty je navržen asfaltobetonový povrch. Budou vymezeny vlastnické vztahy a šířka parcely. 
Odvodnění bude provedeno otevřeným příkopem, který bude zaústěn do stávajících silničních příkopů. 
I/37. Na cestě jsou navrženy dva trubní propustky DN 600 – TP 21 a TP 31. Z cesty budou dva 
hospodářské sjezdy. Délka cesty je 458 m. Stávající liniová zeleň bude prořezána a doplněna. Trasu kříží 
tyto inženýrské sítě: nadzemní elektrické vedení 35 kV, plynovod, telekomunikační kabel CETIN, 
vodovodní potrubí a kanalizace. V napojení na silnici III/35817 jsou tyto rozhledové trojúhelníky směr 
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křižovatka (I/37) 120 m a směr Lukavice 130 m. A v napojení na silnici III/35825 jsou tyto rozhledy: 
směr Kunčí 120 m a směr křižovatka (I/37) 50 m. Podrobné posouzení rozhledových trojúhelníků je 
součástí samostatné přílohy. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
HC9-R: 
Popis: Stávající asfaltová cesta, která vede ze silnice III/35817 na revitalizovanou skládku. Cesta je bez 
podélného a příčného odvodnění. Nenachází se zde žádná doprovodná zeleň. 
Návrh: U cesty je navržena oprava povrchu a vymezení parcely. Odvodnění nebude realizováno. 
Liniová zeleň není navrhována. Délka cesty je 58 m. Trasu cesty nekříží žádné inženýrské sítě. 
V napojení na silnici III/35817 jsou tyto rozhledové trojúhelníky: směr Lukavice 130 m a směr 
křižovatka (I/37) 120 m. Podrobné posouzení rozhledových trojúhelníků je součástí samostatné přílohy. 
Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
HC13: 
Návrh: Nově navržená cesta. Bude vymezena parcela. Nachází se v severozápadní části zájmového 
území. Navazuje na C4 a na nově navrženou cestu v JPÚ Slatiňany. Trasa povede v těsné blízkosti 
přeložky silnice I/37. Povrch bude asfaltobetonový.  Je zde navržen trubní propustek DN 600 – TP23. 
Odvodnění je řešeno podélnou drenáží, zaústěnou do navrženého příkopu přeložky silnice I/37. Liniová 
zeleň není navrhovaná. V trase cesty se nachází vodovodní potrubí, plynovodní potrubí, kanalizace a 
telekomunikační kabel CETIN. Délka cesty je 280 m. Podrobné posouzení rozhledových trojúhelníků je 
součástí samostatné přílohy. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
HC18: 
Návrh: Nově navržená cesta, která je částečně převzata z územního plánu. Nachází se v jižní části 
zájmového území. Trasa vede od intravilánu obce Kunčí až na hranici katastrálního území obce 
Lukavice, kde se napojuje na stávající cestu. Povrch bude asfaltobetonový. Odvodnění bude provedeno 
drenáží, která bude vyústěna do stávajícího příkopu v zastavěné části obce. Liniová zeleň je navržena 
jako IP6. Jsou navrženy dvě výhybny. Trasu cesty kříží telekomunikační kabel CETIN. Cesta bude 
dlouhá 888 m. Bude vymezena parcela v trase cesty. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
 
 
Kategorie vedlejší, cesta jednopruhová s výhybnami  : 
P 4/20 (šířka jízdního pruh 3,0 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 20 
km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Povrch nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV a 
penetrační makadam hrubý PMH. 
 
VC2-R: 
Popis: Nevyužívaná stávající polní cesta, která vede k bývalému evangelickému hřbitovu. Napojuje se 
na silnici III/35825. Jedná se o travnatou cestu s vyježděnými kolejemi. Dochází zde ke křížení 
s vedením CETIN. Bez podélného odvodnění. Podél cesty se nachází 3 staré jabloně. 
Návrh: U cesty je navrženo rozšíření. Bude vymezena parcela. Odvodnění bude provedeno pomocí  
drenáže, která bude vyústěna do stávajícího silničního příkopu. V místě napojení na silnici bude cesta 
osazena trubním propustkem DN 800 – TP19. Povrch bude z penetračního makadamu. Je navržena 
obnova doprovodné zeleně. Délka úpravy je 118 m. Trasu cesty kříží telekomunikační kabel CETIN. 
V napojení na silnici jsou tyto rozhledové trojúhelníky: Směr Kunčí 120 m a směr Orel 120 m. Podrobné 
posouzení rozhledových trojúhelníků je součástí samostatné přílohy. Vlastnictví pozemku  - město 
Slatiňany.  
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VC10-R: 
Popis: Stávající polní cestu. Cesta je částečně zarostlá a málo využívaná. Pro velkou mechanizaci 
nevhodná. Jedná se o nezpevněnou cestu s vyjetými kolejemi. Na trase se nachází jeden trubní propustek 
DN 600 – TP 6,  který je také součástí odvodňovacího příkopu OP1. Z cesty je zřízen hospodářský sjezd 
HS1. Není zde žádné příčné a podélné odvodnění.  
Návrh: Je navrženo rozšíření trasy. Náletové dřeviny budou pokáceny a prořezány.  Bude vymezena 
parcela. Odvodnění bude provedenou podélnou drenáží, která bude vyústěna do otevřeného příkopu 
OP1. Povrch bude s penetračního makadamu. Stávající hospodářský sjezd bude ponechán. Cestu kříží 
tyto inženýrské sítě: kanalizace, vodovodní potrubí, sdělovací kabel CETIN a plynovodní potrubí. Délka 
cesty je 142 m.  Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
VC12: 
Návrh: Nově navržená polní cesta. Bude vymezena parcela. Cesta navazuje na stávající polní cestu C10 
a dále pokračuje podél otevřeného příkopu OP1. A dále se napojuje na stávající polní cestu C1, kde v 
místě napojení bude trubní propustek DN 600 – TP 22. Dále bude docházet ke křížení s nově navrženou 
polní cestou C15. Povrch bude z penetračního makadamu. Podélné odvodnění nebude žádné, protože 
podél cesty je otevřený příkop, který odvádí vodu.  Je navržena výhybna. V trase cesty se nenachází 
žádné inženýrské sítě. Doprovodná zeleň bude řešena jako IP1. Délka cesty je 458 m. Vlastnictví 
pozemku  - město Slatiňany.  
 
VC14: 
Návrh: Nově navržená cesta zajišťující přístup na pozemky v severní části zájmového území. Bude 
vymezena parcela cesty. Cesta propojuje dvě nově navržené polní cesty C13 a C15. Odvodnění bude 
řešeno podélnou drenáží. Drenáž bude zaústěna  do zasakovací jímky v nejnižším bodě podélného 
profilu cesty. Povrch bude z penetračního makadamu. Je navržena jedna výhybna. Zeleň není navržena. 
Trasu cesty nekříží žádné inženýrské sítě. Délka navržené trasy je 548 m.  Vlastnictví pozemku  - město 
Slatiňany.  
 
VC15: 
Návrh: Nově navržená cesta. Začíná na stávajícím sjezdu HS7 ze silnice III/35825 a navazuje na nově 
navrženou polní cestu v k.ú. Slatiňany. V místě napojení na silnici III/35825 je navržen trubní propustek 
DN 600 – TP 26. Cesta se kříží s nově navrženou polní cestou C12 a otevřeným příkopem OP1. Bude 
vymezena parcela cesty. Povrch bude z penetračního makadamu. Podélné odvodnění bude řešeno 
podélnou drenáží. Drenáž bude vyústěna do navazujícího příkopu polní cesty C5 (k.ú. Slatiňany), do 
příkopu OP1 a do vsakovací jímky. Doprovodná zeleň není navržena. V trase cesty se nenacházejí žádné 
inženýrské sítě. V místě křížení s otevřeným příkopem bude trubní propustek DN 800 – TP 24. V trase 
je navržena jedna výhybna. Rozhledové trojúhelníky v místě napojení na stávající silnici jsou: směr 
Kunčí 130 m a směr Orel 120 m. Podrobné posouzení rozhledových trojúhelníků je součástí samostatné 
přílohy. Délka cesty je 774 m. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
  
C16: 
Návrh: Nově navržená polní cesta. Nachází se v západní části zájmového území. Trasa cesty je převzata 
ze Studie obchvatu Chrudim – Slatiňany. Cesta vytvoří spojnici dvou stávajících cest C6 a C7. Bude 
vymezena parcela. V průběhu projektu pro stavební řízení je nutno povrch komunikace projednat 
s Národním památkovým ústavem (viz. vyjádření DOSS ze dne 2.7. 2013)Povrch komunikace je nutno 
proj. Podélné odvodnění bude pomocí drenáže, která bude vyústěna do stávajícího silničního příkopu 
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silnice I/37. Je navržena jedna výhybna. Doprovodná zeleň není navržena. Dojde ke křížení 
s telekomunikačním kabelem CETIN. Délka cesty je 628 m. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
 
Kategorie doplňková, cesta jednopruhová: 
P 3,0 (šířka jízdního pruh 3,0 m bez krajnic, jednostranný příčný sklon min. 5%). Povrch 
zatravněná vrstva. 
 
DC11: 
Popis: Cesta vedoucí ze silnice III/358 8, na blok orné půdy. Cesta vede přes hráz rybníku Mazánek. 
Cesta není vhodná pro provoz zemědělské techniky. Tuto cestu využívá místní rybářské sdružení. Jedná 
se o nezpevněnou cestu.  
Návrh: Vymezení trasy polní cesty.  Je navržena rekonstrukce stávajícího propustku DN 400 – TP 8. 
Není navržena doprovodná zeleň z důvodu stávající zeleně po stranách cesty. Délka cesty je 143 m. 
Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany. 
 
 
DC11a: 
Návrh: Nově navržená cesta. Navazuje na C11. Cestou budou zpřístupněny pozemky orné půdy jižně od 
rybníku Mazánek. Bude vymezena parcela. Délka trasy cesty je 236 m. Povrch cesty je navržen 
travnatý. Cestu nebudou křížit žádné inženýrské sítě. Není navrhována žádná doprovodná zeleň. 
Vlastnictví pozemky – město Slatiňany. 
 
 
DC17: 
Návrh: Nově navržená travnatá polní cesta. Dojde k zpřístupnění vlastnických pozemkům. Cesta je 
navržena jako „spojka“ mezi stávající cestou C3 a nově navrženou C18. V trase cesty se nachází 
spojovací kabel CETIN. Podél cesty není navržena doprovodná zeleň. Dojde k vymezení parcely pod 
trasou cesty. Délka cesty je 708 m. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany. 
 
 
DC19: 
Návrh: Nově navržená cesta s travnatým povrchem. Nachází se na jižní části zájmového území. Propojí 
silnici III/35817 a nově navrženou cestu C18. Rozhledové trojúhelníky jsou směr Lukavice 120 m  a 
směr křižovatka (silnice I/37) 120 m. Pro lepší viditelnost bude potřeba prořezat stromy a keře ve směru 
na silnici I/37. Napojení na silnici III/35817 bude vedeno přes stávající hospodářský sjezd. Podrobné 
posouzení rozhledových trojúhelníků je součástí samostatné přílohy. Délka cesty je 550 m. Dojde k 
vymezení parcely pro navrhovanou cestu. V trase cesty se nenachází žádné inženýrské sítě. Doprovodná 
zeleň není navrhovaná. Vlastnictví pozemku  - město Slatiňany.  
 
 
DC20: 
Návrh: Nově navržená cesta. Povrch bude travnatý. Cestou se propojí stávající cesta C5 s nově 
navrženou C11a. V trase cesty se bude nacházet hlavník nově navržené meliorační drenáže. Dále cesta 
kříží otevřený příkop OP2. Trasa cesty nekříží žádné inženýrské sítě. Součástí cesty bude trubní 
propustek DN 600 – TP 25 v místě křížení s otevřeným příkopem. A trubní propustek DN 800 – TP 27 
v místě napojení na stávající cesty C5. Délka navrhované cesty je 182 m.  Vlastnictví pozemku  - město 
Slatiňany.  
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Přehled cestní sítě (KoPÚ Kunčí) 
 

Cesta 

kategorie 

dle. ČSN 73 

6109 

délka 
plocha 

záboru 

doporučený povrch 
propustky 

žlaby, 

brody 

odvodnění 

zem pláně a 

vozovky 

výhybny 
hosp. 

sjezdy 
výsadby dotčená zařízení 

doplňující 

informace 

cena Kč (bez 

DPH) 

celkem 
živič. štěrk. trav. 

Ozn. - m m2 bm bm bm ks - ks ks - - - - 

HC1-R hlavní 4,5/30 378 3730 378   1 příkop - - ano vodovod Stávající k 
rekonstrukci 

2 041 200 

VC2-R vedlejší 4/20 118 674  118  1 drenáž - - ano 
sdělovací vedení 

podzemní 
Stávající k 

rekonstrukci 
477 900 

HC3-R hlavní 4,5/30 294 2543 294   2 drenáž - 1 ano 
sdělovací vedení 

podzemní 
Stávající k 

rekonstrukci 
1 587 600 

HC4-R hlavní 4,5/30 92 634 92   1 příkop - - -  Stávající k 
rekonstrukci 

496 800 

HC5-R hlavní 4,5/30 614 8539 614   3 příkop 1 - ano 

drenážní 
odvodnění/závlah

a OMEL, 
sdělovací vedení 
podzemní , STL , 

vodovod 

Stávající k 
rekonstrukci 

3 315 600 

HC6-R hlavní 4,5/30 562 4482 562   2 drenáž/ příkop 1 - ano VN nadzemní 
Stávající k 

rekonstrukci 
3 034 800 

HC7-R hlavní 4,5/30 222 1600 222   1 drenáž - - - 

NN nadzemní , 
sdělovací vedení 
podzemní , VN 

nadzemní 

Stávající k 
rekonstrukci 

1 198 800 

HC8-R hlavní 4,5/30 458 4981 458   2 příkop - 2 - 

kanalizace , NN 
nadzemní , STL , 
VN nadzemní , 

vodovod 

Stávající k 
rekonstrukci 

2 473 200 

HC9-R hlavní 4,5/30 58 365 58   -  - - - NN nadzemní 
Stávající k 

rekonstrukci 
139 200 

VC10-R vedlejší 4/20 142 1165  142  1 drenáž - 1 ano 

kanalizace , 
sdělovací vedení 
podzemní , STL , 

vodovod 

Stávající k 
rekonstrukci 

575 100 

DC11 
doplňková 

3/30 
143 595   143 1  - - -  Stávající k 

rekonstrukci 
200 200 
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Cesta 

kategorie 

dle. ČSN 73 

6109 

délka 
plocha 

záboru 

doporučený povrch 
propustky 

žlaby, 

brody 

odvodnění 

zem pláně a 

vozovky 

výhybny 
hosp. 

sjezdy 
výsadby dotčená zařízení 

doplňující 

informace 

cena Kč (bez 

DPH) 

celkem 
živič. štěrk. trav. 

Ozn. - m m2 bm bm bm ks - ks ks - - - - 

DC11a 
doplňková 

3/30 
236 957   236 -  1 - -  Nově 

navržená 
330 400 

VC12 vedlejší 4/20 458 4070  458  1 
stávající 
příkop 

- - ano  Nově 
navržená 

1 854 900 

HC13 hlavní 4,5/30 280 1928 280   1 drenáž - - - 

kanalizace , 
sdělovací vedení 
podzemní , STL , 

vodovod 

Nově 
navržená 

1 512 000 

VC14 vedlejší 4/20 548 3992  548  - drenáž 1 - -  Nově 
navržená 

2 219 400 

VC15 vedlejší 4/20 774 5484  774  2 drenáž 1 - -  Nově 
navržená 

3 134 700 

VC16 vedlejší 4/20 628 3602  628  - drenáž 1 - - 
sdělovací vedení 

podzemní 
Nově 

navržená 
2 543 400 

DC17 
doplňková 

3,0 
708 2935   708 -  - - - 

sdělovací vedení 
podzemní 

Nově 
navržená 

991 200 

HC18 hlavní 4,5/30 888 6776 888   - drenáž 2 - ano 
sdělovací vedení 

podzemní 
Nově 

navržená 
4 795 200 

DC19 
doplňková 

3,0 
550 2308   550 -  - - -  Nově 

navržená 
770 000 

DC20 
doplňková 

3,0 
182 775   550 2  - - - 

drenážní 
odvodnění/závlah

a OMEL 

Nově 
navržená 

254 800 

Celkem  8 333 62135           33 946 400 
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Objekty na cestní síti 

označení 
propustky, mostky, 

žlaby a brody 
odvodnění zemní 
pláně a vozovky 

výhybny 
hospodářské 

sjezdy 
výsadby 

HC1-R TP1, TP22 SP1   IP1, IP7 

HC3-R TP14    IP5 

HC4-R TP9     

HC5-R 
TP10, TP11, TP17, 
TP27 

SP4 V1  LBC 18 

HC6-R TP20, TP30 SP5 V2  IP3 

HC8-R TP21, TP31 SP2, SP3    

HC18   V6, V7   

VC10-R TP6     

VC12   V8  IP1 

VC14   V3   

VC15 TP24  V4 HS7 IP1 

VC16   V5   

DC11 TP8    LBC 18 

DC17     IP6 

DC19    HS14  

DC20 TP25    LBC 18 

 
 
Zařízení dotčená návrhem cestní sítě 
 

cesta dotčená zařízení technické infrastruktury 

HC1-R KM 0.317 - 0.338 - vodovod  

HC3-R KM 0.010 - 0.014 - sdělovací vedení podzemní  

HC5-R 

KM 0.000 - 0.150 - drenážní odvodnění/závlaha OMEL 

KM 0.000 - 0.004 - vodovod  

KM 0.000 - 0.003 - STL  

KM 0.005 - 0.006 - sdělovací vedení podzemní  

HC6-R KM 0.096 - 0.097 - VN nadzemní  

HC7-R 

KM 0.017 - 0.112 - NN nadzemní  

KM 0.046 - 0.046 - VN nadzemní  

KM 0.053 - 0.077 - sdělovací vedení podzemní  

KM 0.148 - 0.149 - NN nadzemní  

KM 0.175 - 0.177 - sdělovací vedení podzemní  

HC8-R 

KM 0.019 - 0.079 - vodovod  

KM 0.020 - 0.404 - NN nadzemní  

KM 0.041 - 0.453 - kanalizace  

KM 0.106 - 0.107 - vodovod  

KM 0.106 - 0.114 - STL  

KM 0.107 - 0.355 - vodovod  

KM 0.111 - 0.111 - kanalizace  

KM 0.162 - 0.455 - STL  

KM 0.393 - 0.455 - vodovod  

KM 0.428 - 0.432 - VN nadzemní  
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cesta dotčená zařízení technické infrastruktury 

KM 0.449 - 0.449 - NN nadzemní  

HC9 KM 0.009 - 0.059 - NN nadzemní  

HC13 

KM 0.008 - 0.011 - vodovod  

KM 0.019 - 0.019 - STL  

KM 0.019 - 0.019 - STL  

KM 0.023 - 0.026 - sdělovací vedení podzemní  

KM 0.055 - 0.055 - kanalizace  

HC18 KM 0.387 - 0.407 - sdělovací vedení podzemní  

VC2-R KM 0.008 - 0.010 - sdělovací vedení podzemní  

VC10-R 

KM 0.007 - 0.007 - STL  

KM 0.007 - 0.007 - STL  

KM 0.008 - 0.009 - sdělovací vedení podzemní  

KM 0.013 - 0.015 - vodovod  

KM 0.028 - 0.033 - kanalizace  

VC16 KM 0.618 - 0.622 - sdělovací vedení podzemní  

DC17 KM 0.038 - 0.043 - sdělovací vedení podzemní  

DC20 

KM 0.096 - 0.107 - drenážní odvodnění/závlaha OMEL 

KM 0.113 - 0.128 - drenážní odvodnění/závlaha OMEL 

KM 0.165 - 0.181 - drenážní odvodnění/závlaha OMEL 

KM 0.181 - 0.181 - drenážní odvodnění/závlaha OMEL 
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7.3. Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu 

 

Podle § 27 zákona č. 254/2001 Sb. („zákon o vodách“) 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. Zákon o vodách 
ukládá obecné povinnosti vlastníkům pozemků při ochraně vodních poměrů, které směřují zejména ke 
zlepšení erozní odolnosti a retenční schopnosti krajiny a v konečném důsledku k ochraně koryt vodních 
toků před zanášením splavovanou půdou a jiným materiálem, zhoršováním jakosti povrchové vody 
vodního toku. Účelem je i omezování degradace půdy.  

Výše uvedené skutečnosti se v rámci PSZ realizují. Opatření navrhovaná pro ochranu ZPF se dělí na 
tyto kategorie: 

- Opatření proti vodní erozi (organizační, agrotechnická a technická opatření 

- Opatření proti větrné erozi  

Vodní eroze : 
 

Zemědělská půda na svazích je vhodnými navrhovanými protierozními opatřeními chráněna před 
vodní erozí. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje jejich účinnost, požadované snížení 
dlouhodobé průměrné ztráty půdy a nutná ochrana objektů (vodních zdrojů, toků a nádrží, intravilánů 
obcí atd.) při respektování zájmů vlastníků a uživatelů půdy, ochrany přírody, životního prostředí a 
tvorby krajiny. Ve většině případů jde o komplex organizačních, agrotechnických a technických opatření 
vzájemně se doplňujících a respektujících současné základní požadavky a možnosti zemědělské výroby.  

Přehled opatření jak je udává ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy je uveden v 
následující tabulce. 

   

Typ opatření Druh opatření Vliv na faktor USLE 
Opatření organizační Protierozní rozmisťování plodin C 
  Pásové střídání plodin C, P (dodržení náv. parametrů) 
  Delimitace kultur C 
  Tvar a velikost pozemků L 

Opatření agrotechnická Protierozní agrotechnika, tj. C, P 
  zejména zpracování a příprava   
  půdy, setí, hrázkování, důlkování,   
  mulčování, sklizeň a nakládání   
  s posklizňovými zbytky   
Opatření technická Terénní urovnávky S 
  Terasy S, L 
  Příkopy L 
  Průlehy L 
  Vsakovací pásy L 
  Sedimentační pásy L 
  Zatravněné údolnice C (pouze místně) 
  Ochranné hrázky L 
  Asanace erozních výmolů a strží Vyloučí erozi 
  Ochranné nádrže Lokální opatření 
  Polní cesty s protierozní funkcí L 
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V zájmovém území hospodaří na většině pozemků společnost Oseva Agri Chrudim, a.s. a dále 

několik menších uživatelů. Společnost Oseva Agri Chrudim, a.s. používá bezorebné zpracování půdy. 
Touto technologií se snižuje riziko erozního ohrožení na obdělávaných pozemcích.  
 
K tomuto používají tyto stroje k přípravě půdy a setí: 
    
  Těžké diskové brány: 
           Dowlands DH 6000 
           Disclands Classic 
  Kombinované kypřiče:  
             Saturn 6P 
             Simba – X Press 
             Simba SL 700 
  Kompaktomat:  
                           Farmet K – 800 PS 
                           Farmet K – 700 PS 
  Radličkový kypřič:  
       Merkur 5,5 P 
  Talířové brány:  
                           NOPO U226/2 
  Tažené brány:  
                         klasické tažené brány šíře 13 m 
  Radličkové kypřiče:  
         Horsch FG 7,5 
         Horsch Mono 4 
         Horsch Terarano 6/FG 
         Horsch Tiger 3AS 
         Kongskilde VF 4300 
  Secí stroje:  
                     Horsch Concord 6 CO 
                     Horsch Concord 6.25 
                     Pneusej Accord SE 1-072 
 
 
Ostatní uživatelé používají setí do zorané půdy. 
 
Přehled navrhovaných opatření 

 
Ochranné zatravnění : 

Půdní blok podél odtokové linie č. 7 je navrženo ochranné zatravnění PEO 1 – OZ1 ( 14 261 m2). 
Část půdního bloku okolo odtokové linie č. 22 bude zatravněno – PEO 2- OZ2 ( 13 216 m2). 

   Zatravnění časti okolí odtokové linie č. 28 v k.ú. Kunčí ( 1 786 m2) – PEO 3 – OZ3. Pro další 
efektivnější protierozní opatření je doporučeno v návaznosti na PEO 3 – OZ3 zatravnit navazující 
pozemky v k.ú. Lukavice. Toto zatravnění bude navazovat na navržené prvky ÚSES (LBC 14 a 
LBK 15) v k.ú. Lukavice (dle Územního plánu obce Lukavice). Vzhledem k mírnému překročení 
maximální dovolené dlouhodobé ztráty půdy u této linie, není nutno toto ochranné opatření stanovovat 
jako prioritní. 

Veškeré navržené opatření bylo projednáno se zástupcem uživatele těchto pozemků (Oseva Agri 
Chrudim a.s), který s tímto opatřením souhlasí. 
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Posouzení stávajícího stavu  
 
Výpočet posouzení erozního ohrožení bylo provedeno pomocí rovnice Wischmaier, Smith, kde je 

povolená průměrná dlouhodobá ztráta půdy u půdy středně hluboké a hluboké 4t/ha/rok a u půdy velmi 
hluboké 4t/ha/rok. U mělkých půd je nutno pozemky zatravnit.  
 

 G : celkový erozní smyv [t/ha / rok] 
 R : faktor erozní účinnosti přívalového deště [MJ/ha.cm/h] 
 K : faktor erodovatelnosti půdy [-] 
 L : faktor délky svahu [m] 
 S : faktor sklonu svahu [%] 
 C : faktor ochranného vlivu vegetace [-] 
 P : faktor účinnosti protierozních opatření [-] 
 li : délka linie [m] 
 hi : převýšení linie [m] 

 s  : sklon linie [%] 
 

Faktor C byl vypočten dle obdržených osevních postupů stávajících uživatelů pozemků. 
Pro faktor R byla použita hodnota R=40. 
 
Výpočet odtokových linií : 

 

Odtoková linie č.: 1 
 Celkový erozní smyv G = 1,51  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 51,52 1,38 0,28 2,68 
 160,03 4,93 0,28 3,08 
 99,48 3,60 0,28 3,62 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 311,03  9,91  3,19 0,28  2,88  0,29  0,161  1  40  
 
 
 Odtoková linie č.: 2 
 Celkový erozní smyv G = 0,90  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 61,88 2,37 0,28 3,83 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 61,88  2,37  3,83 0,28  1,51  0,33  0,161  1  40   
 
 

Odtoková linie č.: 4 
 Celkový erozní smyv G = 0,94  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 22,66 0,57 0,28 2,52 
 285,26 6,32 0,33 2,22 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 307,92  6,89  2,24 0,33  2,20  0,20  0,161  1  40  
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 Odtoková linie č.: 5 
 Celkový erozní smyv G = 1,49  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 51,18 2,95 0,28 5,76 
 13,14 0,44 0,33 3,35 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 64,32  3,39  5,27 0,29  1,70  0,47  0,161  1  40  
 
 
 Odtoková linie č.: 6 
 Celkový erozní smyv G = 0,29  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 111,57 3,02 0,16 2,71 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 111,57   3,02   2,71 0,16   1,62   0,24   0,116  1   40   
 
 
 Odtoková linie č.: 7 
 Celkový erozní smyv G = 5,42  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen ! 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 56,76 7,21 0,52 12,70 
 42,86 2,64 0,52 6,16 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 99,62   9,85   9,89 0,52   2,12   1,06   0,116  1   40   
 
 
 Odtoková linie č.: 8 
 Celkový erozní smyv G = 1,70  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 101,89 4,65 0,52 4,56 
 21,35 0,89 0,16 4,17 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 123,24  5,54  4,50 0,46  1,99  0,40  0,116  1  40  
 
 
 Odtoková linie č.: 9 
 Celkový erozní smyv G = 2,32  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 68,63 5,85 0,52 8,52 
 129,41 3,95 0,52 3,05 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 198,04   9,8   4,95 0,52   2,40   0,40   0,116  1   40   
 

Odtoková linie č.: 10 
 Celkový erozní smyv G = 1,14  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 48,50 1,55 0,52 3,20 
 41,66 1,27 0,52 3,05 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 90,16   2,82   3,13 0,52   1,75   0,27   0,116  1   40   
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 Odtoková linie č.: 11 
 Celkový erozní smyv G = 0,21  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 85,56 2,64 0,33 3,09 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 85,56  2,64  3,09 0,33  1,72  0,27  0,034  1  40  
 
 
 Odtoková linie č.: 12 
 Celkový erozní smyv G = 0,19  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 49,37 2 0,44 4,05 
 69,57 0,90 0,44 1,29 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 118,94  2,9  2,44 0,44  1,66  0,19  0,034  1  40  
 
 
 Odtoková linie č.: 14 
 Celkový erozní smyv G = 2,17  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 24,14 0,94 0,33 3,89 
 58,13 4 0,33 6,88 
 172,99 2,78 0,33 1,61 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 255,26   7,72   3,02 0,33   2,66   0,24   0,258   1    40    
 
 
 Odtoková linie č.: 15 
 Celkový erozní smyv G = 1,87  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 96,57 4,63 0,52 4,79 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 96,57  4,63  4,79 0,52  1,80  0,43  0,116  1  40  
 

Odtoková linie č.: 16 
 Celkový erozní smyv G = 0,85  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 149,88 4,92 0,52 3,28 
 72,55 0,40 0,33 0,55 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 222,43  5,32  2,39 0,46  2,00  0,20  0,116  1  40  
 
 
 Odtoková linie č.: 17 
 Celkový erozní smyv G = 2,40  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 181,22 6,33 0,52 3,49 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 181,22   6,33   3,49 0,52   2,32   0,30   0,166   1    40    
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Odtoková linie č.: 18 

 Celkový erozní smyv G = 1,37  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 160,12 4 0,52 2,50 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 160,12   4   2,50 0,52   1,81   0,22   0,166   1    40    
 
 
 Odtoková linie č.: 19 
 Celkový erozní smyv G = 1,34  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 110,18 3,47 0,52 3,15 
 217,82 2,93 0,52 1,35 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 328  6,4  1,95 0,52  2,25  0,16  0,179  1  40   
 
 

Odtoková linie č.: 20 
 Celkový erozní smyv G = 3,47  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 147,13 6,42 0,52 4,36 
 59,32 2 0,52 3,37 
 183,55 4 0,33 2,18 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 390  12,42  3,18 0,43  3,15  0,25  0,256  1  40  
 

 
Odtoková linie č.: 22 

 Celkový erozní smyv G = 4,38  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen ! 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 169,44 10,77 0,52 6,36 
 139,67 4,45 0,52 3,19 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 309,11  15,22  4,92 0,52  2,87  0,41  0,179  1  40  
 
 

Odtoková linie č.: 23 
 Celkový erozní smyv G = 3,76  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 91,20 4,11 0,52 4,51 
 371,06 12,30 0,52 3,31 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 462,26  16,41  3,55 0,52  3,37  0,30  0,179  1  40  
  
 
 Odtoková linie č.: 25 
 Celkový erozní smyv G = 1,22  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 359,87 7,91 0,37 2,20 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 359,87  7,91  2,20 0,37  2,31  0,20  0,179  1  40  
 



Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o a Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o., Hradec Králové 
KoPÚ Kunčí  březen 2022 
   

 7. Plán společných zařízení KoPÚ - aktualizace   

- 33 -  

 
Odtoková linie č.: 27 

 Celkový erozní smyv G = 2,30  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 174,84 5,53 0,52 3,16 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 174,84  5,53  3,16 0,52  2,29  0,27  0,179  1  40  
 
 

Odtoková linie č.: 28 
 Celkový erozní smyv G = 4,69  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen ! 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 36,89 2,35 0,54 6,37 
 232,88 13,1 0,52 5,63 
 657,27 18,20 0,52 2,77 
 71,73 1,72 0,33 2,40 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 998,77  35,37  3,54 0,51  4,59  0,28  0,179  1  40  

Erozní linie číslo 3; 13; 21; 24; 26, byly z důvodu nadbytečnosti odstraněny.  

Výpočet byl proveden pomocí rovnice Wischmaier, Smith. 
 

Výpočet C faktoru z osevních postupů 
 

Osevní postup č.1 – bezorebná technologie: 
Odtoková linie číslo: 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 
Celkový C-faktor činí : 0,179     
Zastoupení C [-] Plodina    Plodiny seté v roce: 

 14,29  0,13 Obilniny   1) řepka ozimá 
 14,29  0,16 Obilniny   2) pšenice ozimá    
 14,29  0,13 Obilniny   3) hrách polní 
 14,29  0,16 Obilniny   4) pšenice ozimá 
 7,15  0,48 Brambory,cukrovka  5) cukrová řepa / řepka ozimá 
 7,15  0,28 Obilniny   6) pšenice ozimá 
 14,29  0,16 Obilniny   7) hrách polní 

 14,29  0,13 Obilniny 
 

Osevní postup č.2- bezorebná technologie: 
Odtoková linie číslo: 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 
Celkový C-faktor činí : 0,116     
Zastoupení C [-] Plodina    Plodiny seté v roce: 

 14,29  0,16 Obilniny   1) pšenice ozimá    
 14,29  0,13 Obilniny   2) řepka ozimá 
 14,29  0,16 Obilniny   3) pšenice ozimá 
 14,29  0,02 Vojtěška   4) jílek mnohokvětý 
 14,29  0,02 Obilniny   5) řepka ozimá 
 14,29  0,16 Obilniny   6) pšenice ozimá 

 14,29  0,16 Obilniny   7) pšenice ozimá 
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Osevní postup č.3- bezorebná technologie: 

Odtoková linie číslo: 1, 2, 3, 4, 5 
 Celkový C-faktor činí : 0,161     

Zastoupení C [-] Plodina    Plodiny seté v roce: 
 14,29  0,33 Kukuřice   1) kukuřice setá 
 14,29  0,31 Obilniny   2) pšenice ozimá 
 14,29  0,02 Vojtěška   3) jílek mnohokvětý 
 14,29  0,02 Obilniny   4) řepka ozimá 
 14,29  0,16 Obilniny   5) pšenice ozimá 
 14,29  0,13 Obilniny   6) hrách polní 

 14,29  0,16 Obilniny   7) pšenice ozimá 
 
Osevní postup č.4- bezorebná technologie: 

Odtoková linie číslo: 11, 12 
Celkový C-faktor činí : 0,034     
Zastoupení C [-] Plodina    Plodiny seté v roce: 

 14,29  0,02 Obilniny   1) pšenice ozimá 
 14,29  0,16 Obilniny   2) pšenice ozimá 

 14,29  0,02 Vojtěška   3) jílek mnohokvětý 
 14,29  0,02 Vojtěška   4) jílek mnohokvětý 
 14,29  0,005 Víceletá tráva,louky  5) tráva na orné půdě 
 14,29  0,005 Víceletá tráva,louky  6) tráva na orné půdě 
 14,29  0,005 Víceletá tráva,louky  7) tráva na orné půdě 

 
Osevní postup č.5: 

Odtoková linie číslo: 13 
Celkový C-faktor činí : 0,334     
Zastoupení C [-] Plodina    Plodiny seté v roce:    

 20  0,27 Obilniny   1) mák setý 
 20  0,30 Obilniny   2) pšenice ozimá 
 20  0,48 Brambory,cukrovka  3) cukrová řepa 
 20  0,32 Obilniny   4) ječmen jarní 

 20  0,30 Obilniny   5) pšenice ozimá 
 
Osevní postup č.6: 

Odtoková linie číslo: 23 
Celkový C-faktor činí : 0,256     
Zastoupení C [-] Plodina    Plodiny seté v roce: 

 20  0,25 Obilniny   1) řepka ozimá 
 20  0,26 Obilniny   2) pšenice ozimá 
 20  0,25 Obilniny   3) mák setý 
 20  0,26 Obilniny   4) pšenice ozimá 

 20  0,26 Obilniny   5) ječmen jarní 
 

Osevní postup č.7: 
Odtoková linie číslo: 17,18 
Celkový C-faktor činí : 0,166     
Zastoupení C [-] Plodina    Plodiny seté v roce: 

 20  0,48 Brambory,cukrovka  1) cukrová řepa 
 20  0,29 Obilniny   2) pšenice ozimá 
 20  0,02 Vojtěška   3) vojtěška 
 20  0,02 Vojtěška   4) vojtěška 

 20  0,02 Vojtěška   5) vojtěška 
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Osevní postup č.8: 

Odtoková linie číslo: 14 
Celkový C-faktor činí : 0,258    Plodiny seté v roce: 

 Zastoupení C [-] Plodina    1) ječmen jarní 
 20  0,26 Obilniny   2) pšenice ozimá 
 60  0,26 Obilniny   3) pšenice ozimá 

 20  0,25 Obilniny   4) řepka ozimá 
        5) pšenice ozimá 
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Plodiny seté v roce: 

Číslo linie Název pozemku 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 C faktor 
Číslo 

osevního 
postupu 

19, 20, 21, 
22, 24, 25, 
26, 27, 28 

U lukavice řepka ozimá pšenice ozimá hrách polní pšenice ozimá cukrovka/řepka ozimá pšenice ozimá hrách polní 0,179 1 

15, 16 U Kunčí pšenice ozimá řepka ozimá pšenice ozimá jílek mnohokvětý řepka ozimá pšenice ozimá pšenice ozimá 0,116 2 

1, 2, 3, 4, 5 Orlina - velká kukuřice pšenice ozimá jílek mnohokvětý řepka ozimá pšenice ozimá hrách polní pšenice ozimá 0,206 3 

6, 7, 8, 9 Borka pšenice ozimá řepka ozimá pšenice ozimá jílek mnohokvětý řepka ozimá pšenice ozimá pšenice ozimá 0,116 2 

10 U kanálu pšenice ozimá řepka ozimá pšenice ozimá jílek mnohokvětý řepka ozimá pšenice ozimá pšenice ozimá 0,116 2 

11, 12 Mazánek pšenice ozimá pšenice ozimá jílek mnohokvětý jílek mnohokvětý tráva na orné půdě tráva na orné půdě tráva na orné půdě 0,029 4 

13    mák setý pšenice ozimá cukrovka ječmen jarní pšenice ozimá 0,334 5 

23    řepka olejka pšenice ozimá mák setý pšenice ozimá ječmen jarní 0,256 6 

17,18    cukrovka pšenice ozimá vojtěška vojtěška vojtěška 0,166 7 

14    ječmen jarní pšenice ozimá pšenice ozimá řepka ozimá pšenice ozimá 0,258 8 
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Přehled  stávajícího stavu  

Linie 
(č.) 

osevní 
postup 

přípustný 
smyv 

(t/ha/rok) 

výsledný smyv 
( t/ha/rok) 

Navržené protierozní opatření 

 1 OP3   4 1,51  vyhovující stav 
2 OP3 4 0,90  vyhovující stav 
3 OP3 4 1,40  vyhovující stav 
4 OP3 4 0,94  vyhovující stav 
5 OP3 4 1,49  vyhovující stav 
6 OP2 4 0,29  vyhovující stav 
7 OP2 4 5,42 ochranné zatravnění OZ1 
8 OP2 4 1,70  vyhovující stav 
9 OP2 4 2,32 vyhovující stav 
10 OP2 4 1,14  vyhovující stav 
11 OP4 4 0,21  vyhovující stav 
12 OP4 4 0,19  vyhovující stav 
13 OP5 4 3,84  vyhovující stav 
14 OP8 4 2,17  vyhovující stav 
15 OP2 4 1,87  vyhovující stav 
16 OP2 4 0,85  vyhovující stav 
17 OP7 4 2,40  vyhovující stav 
18 OP7 4 1,37  vyhovující stav 
19 OP1 4 1,34  vyhovující stav 
20 OP1 4 3,47 vyhovující stav 
21 OP1 4 3,73 vyhovující stav 
22 OP1 4 4,38 ochranné zatravnění OZ2 
23 OP6 4 3,76  vyhovující stav 
24 OP1 4 2,00  vyhovující stav 
25 OP1 4 1,22  vyhovující stav 
26 OP1 4 0,78  vyhovující stav 
27 OP1 4 2,30  vyhovující stav 
28 OP1 4 4,69 ochranné zatravnění OZ3  
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Výpočet posouzení navržených opatření :  

 

Výpočet C faktoru z osevních postupů pro částečné zatravnění linií 7, 22, 28 
 

Linie č.: 7 
 Celkový C-faktor činí : 0,005 
 Zastoupení C [-] Plodina 
 100  0,005 Víceletá tráva,louky 
Navržené zatravnění je v délce 99,16 m ( 100% délky odtokové linie). 
 
Linie č.: 22 

Celkový C-faktor činí : 0,133 
 Zastoupení C [-] Plodina 
 10,57  0,13 Obilniny 
 10,57  0,16 Obilniny 
 10,57  0,13 Obilniny 
 10,57  0,16 Obilniny 
 5,28  0,48 Brambory,cukrovka 
 5,28  0,28 Obilniny 
 10,57  0,16 Obilniny 
 10,57  0,13 Obilniny 
 26  0,005 Víceletá tráva,louky 
Navržené zatravnění je v délce 82 m ( 26% délky odtokové linie). 
 
Linie č.: 28 

Celkový C-faktor činí : 0,146 
 Zastoupení C [-] Plodina 
 11,61  0,13 Obilniny 
 11,61  0,16 Obilniny 
 11,61  0,13 Obilniny 
 11,61  0,16 Obilniny 
 5,80  0,48 Brambory,cukrovka 
 5,80  0,28 Obilniny 
 11,61  0,16 Obilniny 
 11,61  0,13 Obilniny 
 18,74  0,005 Víceletá tráva,louky 
Navržené zatravnění je v délce 187 m ( 19% délky odtokové linie). 
 

Výpočet odtokových linií pro navrhovaná protierozní opatření : 
 

Odtoková linie č.: 7 
 Celkový erozní smyv G = 0,23  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 56,76 7,21 0,52 12,70 
 42,86 2,64 0,52 6,16 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 99,62  9,85  9,89 0,52  2,12  1,06  0,005  1  40  
 

Odtoková linie č.: 22 
 Celkový erozní smyv G = 3,26  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 169,44 10,77 0,52 6,36 
 139,67 4,45 0,52 3,19 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 309,11  15,22  4,92 0,52  2,87  0,41  0,133  1  40  
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Odtoková linie č.: 28 
 Celkový erozní smyv G = 3,83  t/ha.rok. 
 Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen . 
 l [m] h [m] K [-] s [%] 
 36,89 2,35 0,54 6,37 
 232,88 13,1 0,52 5,63 
 657,27 18,20 0,52 2,77 
 71,73 1,72 0,33 2,40 
 li [m] hi [m] s [%] K [-] L [-] S [-] C [-] P [-] R [MJ/ha.cm/h] 
 998,77  35,37  3,54 0,51  4,59  0,28  0,146  1  40  
 

 

 

⃰ Odtoková linie č.28 z velké části zasahuje do katastrálního území Lukavice.  Cena a zábor je pouze pro k.ú. Kunčí. Navrhujeme realizovat opatření PEO 3 – 
OZ3 až společně jak v k.ú. Kunčí, tak v k.ú. Lukavice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled protierozních opatření, vč. všech nákladů 

 

prvek Označení popis zábor m2 
cena vč. všech 
nákladů (bez 

DPH) 

LV 
pozemku 

Současný stav 
Navržená 
kultura 

Ochranné zatravnění 
PEO 1-

OZ1 
 14 261 328 003 Kč 

Jiní 
vlastníci 

Orná půda TTP 

Ochranné zatravnění 
PEO 2-

OZ2 
 13 216 303 968 Kč 

Jiní 
vlastníci 

Orná půda TTP 

Ochranné zatravnění  ⃰ 
PEO 3 – 

OZ3 
 1 786 41 078 Kč 

Jiní 
vlastníci 

Orná půda TTP 

Celkem   29 263 673 049 Kč    
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Větrná eroze : 

Návrh PEO vychází z posouzení současného stavu řešeného území. Navrhovaná opatření můžeme 
dle ČSN 75 4500 Protierozní ochranu zemědělské půdy rozdělit tak, jak uvádí následující tabulka. 

 
Typ opatření Druh opatření 

Opatření organizační Protierozní rozmisťování plodin 
  Pásové střídání plodin 
  Tvar a velikost pozemků 
    

Opatření agrotechnická Protierozní agrotechnika, tj. 

  
zpracování a příprava půdy, setí, 

sklizeň  
  a nakládání s posklizňovými zbytky 
  Zvýšení protierozní odolnosti půdy  
  (zvýšení půdní vlhkosti, zlepšení  
  fyzikálních vlastností půdy, stabilizace 
  povrchu půdy) 
    

Opatření technická Přenosné zábrany 
  Ochranné lesní pásy (větrolamy) 
    

 
Na základě provedené bilance větrné růžice pro celou zájmovou oblast lze konstatovat následující: 
Větrné poměry jsou především ovlivněny převládajícím rozložením tlakových útvarů, tedy zimní 

anticyklónou a letní cyklónou. Převládá jižní směr proudění. Orografické podmínky způsobují směrovou 
deformaci místních větrných proudů. 

- pro celou zájmovou oblast jsou charakteristické převládající východní a  západní větry, které tvoří 
cca 60 % všech větrů. 

- při prováděném terénním průzkumu nebyly zjištěny přímé účinky větrné eroze 
- v zájmovém území se nenachází opatření přímo určené proti větrné erozi (větrolam)  
- ohrožení větrnou erozí je malé - zejména díky členitosti terénu. 

 
Průměrná četnost směrů větrů v roce 1946-1953 (v % všech pozorování) 
 

Strana S SV V JV J JZ Z SZ BEZVĚTŘÍ 
zastoupení 
větrů v % 

2,8% 6,9% 16,8% 8,3% 2,3% 6,2% 18,2% 13,8% 24,7% 

Pro charakteristiku větrných podmínek bylo použito podkladů z Atlasu podnebí ČSSR. 
 

Navrhované opatření : 
 

Vzhledem k výše uvedenému není nezbytně nutné provést v rámci KoPÚ radikální opatření, která by vedla ke 
zmírnění proudění větru v převládajících směrech.  

Ochranu proti větrné erozi splňuje i většina stávajících prvků ochrany ŽP (biocentra,) a ostatní navržené 
prvky tuto ochranu zlepší. 

 
Přehled dalších navrhovaných opatření k ochraně půdy : 

Jako další protierozní opatření jsou navrženy u polních cest příkopy, které bezpečně odvedou povrchovou 
vodu.  
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7.4. Vodohospodářská opatření 
 

Opatřeními navrhovanými ke zlepšení vodních poměrů jsou opatření, jejichž cílem je zvýšení 
retenční schopnosti krajiny (zaměřeno zejména na zvýšení retenční schopnosti půdního profilu), 
zpomalení povrchového odtoku (jeho zadržení a případné převedení do půdního profilu), ale také 
zlepšení půdních vlastností na zamokřených pozemcích (odvodnění pozemků). Dále se jedná o zlepšení 
vodnosti toků (v tomto případě drobných vodních toků) a doplnění malých vodních nádrží do krajiny. V 
řadě případů se jedná o polyfunkční opatření (protierozní funkce, ekologická apod.). 

Navrhovaná vodohospodářská opatření je možné rozdělit do následujících skupin: 

- opatření ke zlepšení vodních poměrů, 
- opatření k odvádění povrchových vod z území (pokud není možné je v řešeném území 

zadržet nebo vsáknout), tj. svodné příkopy, průlehy, příkopy podél cest, otevřené 
odvodňovací příkopy a kanály, soustavy odvodňovacích příkopů 

- opatření k ochraně před povodněmi 
- opatření k ochraně povrchových a podzemních vod 
- opatření k ochraně vodních zdrojů - jedná se o pásma hygienické ochrany (nejsou 

navrhována v rámci KoPÚ) 
- opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích 
- opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků 

 
 
Oprava otevřených příkopů (vodní děl) OP1, OP2: 
OP1: 
Popis: Jedná se o hlavní odvodňovací zařízení HOZ ID 1020000298, které je ve správě Státního 
pozemkového úřadu. OP1 slouží pro vypouštění z rybníku Návesní a vede k severní části katastrálního 
území. Délka je 581 metrů. Koryto je vyschlé a voda se v něm drží jen při vydatných deštích, nebo při 
vypouštění rybníku v k.ú. Kunčí. Doprovodná zeleň zde není. Na korytě je 6 trubních propustků ( TP1  -
 TP6) DN 600, které slouží k jeho přejezdu.  
Parametry :  plocha povodí 92,14 ha, QpH10 = 1,6. m3s-1, QpH50 = 3,1 m3s-1 . Kapacita příkopu je Q5-10. 
Návrh: Dojde k pročištění stávajícího koryta. Dále budou opraveny stávající trubní propustky TP1-TP6. 
Doprovodná zeleň je převzatá z územního plánu. Bude řešena jako IP1.  Koryto se kříží s nově 
navrženou polní cestou VC15. 
 
OP2: 
Popis: Jedná se o hlavní odvodňovací zařízení HOZ ID 1020000421, které je ve správě Státního 
pozemkového úřadu. OP2 se nachází v bloku orné půdy v západní části zájmového území a je zaústěn 
do rybníku Mazánek. Koryto je bez doprovodné zeleně, a ani se zde nenacházejí žádné trubní propustky. 
Délka je 305 metrů. Koryto nemá stálou vodní hladinu.  
Parametry :  plocha povodí 43,65 ha, QpH10 = 0,8. m3s-1, QpH50 = 1,6 m3s-1 . Kapacita příkopu je Q5-10. 
Návrh: Je navrženo pročištění zaneseného koryta. Není navržena doprovodná zeleň. V trase se 
nenachází žádné inženýrské sítě. Dojde ke křížení s nově navrženou cestou DC20. V místě křížení je 
navržen trubní propustek DN 600 – TP25. 
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Obnovení melioračního odvodnění (OMEL) :  
Popis: Meliorační odvodnění se nachází v západní části zájmového území. Rok realizace 1974 dle.  
předložených materiálů. Jedná se o odvodnění z pozemků: 173/1, 174/1, 179,174/26, 189/1, 188, 210, 
174/20, 174/10, 206, 207, 208/3. Částečně i na pozemcích: 182, 185.  
Důvod zamokření těchto pozemků je z důvodu zvýšení hladiny vody v rybníku Mazánek. Voda se vrací 
svodným drénem zpět na pozemky. Při jednání se sborem zástupců, se dohodlo o rekonstrukci 
drenážního systému. 
Návrh: Je navržena nová drenáž. Bude odvodněno cca. 7,28 ha. Výusť svodného drénu bude do rybníka 
Mazánek. Navrhované parametry: Rozchod drénu bude 8 m. Průměr svodného drénu bude 6,5 cm. 
Hloubka uložení drénů bude 0.9 m. 30% výkopu bude zaštěrkováno. Technické řešení odvodnění  je 
popsáno v Dokumentaci technického řešení.  
 
Přehled navrhovaných opatření 
 
Poldr Slatiňany :  
Při realizaci přeložky silnice I/37, dojde k narušení odtokových poměrů. Z tohoto důvodu je navržen 
poldr, který má ochránit město Slatiňany před přívalovou povodní.  Poldr je navržen přes katastrální 
území Kunčí, Slatiňany a Orel. V zájmovém území KoPÚ Kunčí se nachází jen nepatrná část zátopové 
plochy. Zátopová plocha je 2,7064 ha.. 
 
Hráz poldru bude zemní sypaná. 
Navržené parametry poldru:  
šířka v koruně :  3,0 m maximální výška hráze : 2,6 m 
sklon návodního svahu: 1 : 3,2 sklon vzdušného svahu : 1 : 2,2 
kóta koruny hráze:  271,80 m.n.m kóta nouzového přelivu:  270,80 m.n.m 
kóta základové výpusti:  268,50 m.n.m kóta maximální hladiny:  270,80 m.n.m 
maximální přítok:  16,9 m3s-1 maximální nadržený objem:  232 379 m3 
maximální transformovaný odtok :  4,29 m3s-1 maximální doba prázdnění :   32,58 hod/min. 
maximální zatopená plocha:  321 825 m3 čas kulminace odtoku :  10,4 hod/min. 
 
Dokumentace technického řešení poldru včetně nákladů bude popsána v plánu společných zařízení 
v KoPÚ Orel. Zpracovatelem této komplexní pozemkové úpravy je firma GEOŠRAFO s.r.o. A částečně 
v plánu společných zařízení JPÚ Slatiňany a Škrovád, kde hráz poldru  zasahuje v délce 294 m, což je 
27,27 % z celkové délky hráze Poldru Slatiňany. Zpracovatelem JPÚ Slatiňany a Škrovád je 
Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.. 
 
Vybudování otevřeného příkopu: 
Nově navržené opatření, které bude sloužit k bezpečnému záchytu a následnému převedení srážkových 
vod. Nachází se v západní části zájmového území. Je tvořeno otevřeným lichoběžníkovým příkopem, 
který bude zachytávat vodu. Voda bude převedena pod silnicí III/35825 trubním propustkem DN 800. 
Následně příkop povede podél zastavitelného území a napojí se na stávající otevřený příkop OP2, který 
vyúsťuje do rybníku Mazánek. Délka příkopu bude 245m.  
Příkop je tvaru lichoběžníkového o se šířkou dna 1 m. a sklony svahů 1: 1,5. Hloubka příkopu se 
pohybuje v rozmezí 1,50 – 1,00 m a podélný sklon se pohybuje v rozmezí 0,90% - 2,80%. Příkop 
provede průtočné min. množství Q = 6,0 m3s-1 o rychlosti v = 2,4 ms-1. Toto průtočné množství 
odpovídá víc jak Q50 dle vypočtených CN křivek. 
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Trubní propustek DN 800 je navržen v podélném sklonu 2,5 %  a provede průtočné množství Q =  
1,9m3s-1 o rychlosti v = 3,9.ms-1. Toto průtočné množství odpovídá víc jak Q50 dle vypočtených CN 
křivek. 
 
 
 
Přehled vodohospodářských opatření, vč. nákladů  
     

prvek označení popis zábor m2 
cena vč. všech 

nákladů (bez DPH) 

oprava otevřeného příkopů  OP 1  2 749 52 290 

oprava otevřeného příkopů OP 2  1 054 27 450 
obnovení melioračního 
odvodnění 

OMEL 
 72 807 1 600 000 

poldr ⃰    27 064 0  
vybudování otevřeného 
příkopu 

VHO 3 
 1 470 285 750 

   celkem 105 144 1 965 490 Kč  
⃰ náklady budou součástí KoPÚ Orel a JPÚ Slatiňany a Škrovád. 
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7.5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
 
Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
 
Plán územního systému ekologické stability 
 

Územní systém ekologické stability krajiny je definován v zákoně č. 218/2004 Sb., kterým se mění 
zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů jako vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. 

  
Územní systém ekologické stability krajiny je základní nástroj ochrany přírody aplikovaný územním 

plánováním, k zajištění nezbytných minimálních prostorových podmínek pro uchování a obnovení 
biodiverzity a ekologické stability krajiny, přičemž v územním plánu není hodnocena ani jejich věcná 
ani odborná náplň, důvody lokalizace a propojení lokalizace a propojení skladebních částí. 

 
Hlavním smyslem ÚSES je posílení ekologické stability krajiny a zachování nebo obnovení 

stabilních ekosystémů. 
 
Návrh PSZ se opírá o převzatý  plán územního systému ekologické stability (ÚSES) 

z územního plánu města  Slatiňany, který vypracoval Architektonický atelier Ing. arch. 
Rozehnal & Voskem, 2005. 

V současné době (podzim 2021) je připravován nový územní plán Města Slatiňany, který je 
zpracován spol. SUPRO, a.s. Praha – Ing.arch. Alena Koubová. V této dokumentaci jsou nově navrženy 
lokální biokoridory LBK8 a LBK9, které navazují na LBC 18. Zároveň je zpracovávána dokumentace 
Plán ÚSES pro ORP Chrudim (zpracovatel Atregia s.r.o., Šebrov-Kateřina). Zde dochází k rozporu 
s připravovaným novým územní plánem Města Slatiňany – prvky LBK8 a LBK9 nejsou součástí této 
dokumentace. Dle sdělení MěÚ Chrudim-Odbor územního plánování a regionálního rozvoje je 
dokumentace Plánu ÚSES pro ORP Chrudim podkladem pro budoucí Územní plány a jejich změny. Z 
tohoto důvodu nejsou prvky LBK8 a LBK9 součástí Plánu společných zařízení v k.ú. Kunčí. 

 

Územní systém ekologické stability zahrnuje prvky nadregionální, regionální a lokální. Skladebné 
části ÚSES: 

 
Biocentrum – je definováno prováděcí vyhl. Č. 395/92 Sb. k zák. č. 114/92 Sb. jako biotop nebo skupina 
biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

 
Biokoridor – je definován prováděcí vyhl. Č. 395/92 Sb.k zák. č. 114/92 Sb. jako území, které 
neumožňuje rozhodující části organismu trvalou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi 
biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné 
kontakty organismů. 
 
Interakční prvek – Je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení  
biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu.  
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Lokální ÚSES 
 
LBC 18 

Jedná se o funkční lokální  biocentrum: Rybníky Mazánek a Návesní. Lokalita se nachází na 
severozápadním okraji intravilánu obce Kunčí v nadmořské výšce 285 m.n.m.  
Rozloha lokality činí cca. 8 ha. Rybník Mazánek je jeden z nejstarších rybníků ne Východočeském 
regionu. Jedná se o Ekologický významný prvek. Jedná se o rybníky s přirozenými mokřadními 
společenstvy zejména na jihozápadním břehu s porostem olše lepkavé, stromových a keřových vrb 
bílých a vrb křehkých, dále rákos, orobinec širokolistý, sítina kyprej vrbice a vrbovka.  
Zoologická lokalita zejména pro vodní ptactvo (labutě, kachny…) 
Rybník Mazánek v roce 2003 byl odbahněn. 
 
 
 
 
Návrh prvků ochrany a tvorby krajiny 

 
Komplexní pozemkové úpravy zabezpečují základní předpoklad, kterým je vyřešení majetkoprávních 

vztahů jednotlivých prvků ÚSES.  
 
V rámci ochrany životního prostředí jsou v plánu společných zařízení nově navrženy interakční 

prvky. 
  
Interakční prvky 
 IP jsou ekologicky významné krajinné prvky, které na lokální úrovni příznivě působí na základní 

skladebné části ÚSES (biocentra, biokoridory) a zprostředkovává příznivé působení na okolní méně 
stabilní  krajinu do větší vzdálenosti. IP umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, které mají 
menší prostorové nároky. 

 
Očíslování IP je provedeno chronologicky dle projektu PSZ. 
 
IP1 – Nefunkční interakční prvek, jedná se o odtok z Návesního rybníka. Břehový porost podél 

vodoteče. Trasa interakčního prvku bude vedena mezi nově navrženou polní cestou VC12 a otevřeným 
příkopem OP1. Cílový stav je výsadba dřevin podél cesty a trvalý travní porost. Zábor bude součástí 
otevřeného příkopu OP1. Délka interakčního prvku je 720 m. Trasa převzata z územního plánu. 

 
IP2 - Nefunkční interakční prvek, liniová zeleň podél polní cesty HC6. Jedná se o 100 m zeleně. 

Cílový stav je oboustranná výsadba dřevin podél cesty a trvalý travní porost. Trasa vede od silnice I/37 
po lesní porost. Trasa se kříží s nadzemním elektrickým vedením společnosti ČEZ. 

 
IP3 – Nově navržený interakční prvek. Jedná se o liniovou výsadbu dřevin, která se napojuje na lesní 

porost. Cílový stav je výsadba dřevin a trvalý travní porost. Interakční prvek je převzat z územního 
plánu. Dojde ke křížení s nadzemním vedením společnosti ČEZ. Navržená délka je 112 m.  

 
IP4 - Stávající nefunkční interakční prvek. Jedná se o mez u stávající cesty HC7. Bude doplněna 

výsadba stromů. Cílový stav je jednostranná  výsadba dřevin a trvalý travní porost. V trase dojde ke 
křížení s elektrickým nadzemním vedením společnosti ČEZ. Délka interakčního prvku je 81 m.  
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IP5 – Nově navržený interakční prvek podél polní cesty HC3. Jedná se o liniovou zeleň. Cílový stav 
je jednostranná výsadba dřevin podél cesty a trvalý travní porost. Trasa interakčního prvku je převzata 
z územního plánu. Je vedena od silnice III/35825 po katastrální hranici obce Orel. Dojde ke křížení 
s telekomunikačním kabelem Cetin. Délka navrhované výsadby je 256 m. 

 
IP6 – Nově navržený interakční prvek podél nově navržené polní cesty HC18. Jedná se o liniovou 

zeleň. Cílový stav je jednostranná výsadba dřevin podél cesty a trvalý travní porost. Trasa interakčního 
prvku je převzata z územního plánu. Trasa je vedena od intravilánu obce Kunčí a končí na katastrální 
hranici obce Lukavice. V trase se nachází sdělovací kabel  Cetin. Délka navrhované výsadby je 815 m. 

 
IP7 - Nově navržený interakční prvek podél stávající polní cesty HC1. Jedná se o liniovou zeleň. 

Cílový stav je jednostranná výsadba dřevin podél cesty a trvalý travní porost. V trase dojde ke křížení 
s vodovodním potrubím. Interakční prvek bude mít délku 363 m.  

 
 
 
IP8 - Jedná se o nově navržený interakční prvek. Je navržen po okraji ochranného zatravnění OZ2. 

Nachází v jižní části zájmového území. Dojde ke křížení s telekomunikačním kabelem Cetin. Délka 
navrženého interakčního prvku je 221 m. Cílový stav je výsadba dřevin. 

 
Krajinná zeleň 

 V zájmovém území se žádná krajinná zeleň nevyskytuje. Nová krajinná zeleň bude v zájmovém 
území navržená jako interakční prvky a také jako doprovodná liniová zeleň stávajících a nově 
navržených polních cest. 
 

Polní cesty jsou situovány do členitého terénu obdělávané agrární krajiny. Stávající sporadicky se 
vyskytující zeleň je tvořena stanovištně odpovídajícími druhy dřevin a keřů. Nově založená navrhovaná 
výsadba by měla být tvořena autochtonními dřevinami. 

Stávající sporadicky se vyskytující zeleň je tvořena stanovištně odpovídajícími druhy dřevin a keřů. 
Nově založená navrhovaná výsadba by měla být tvořena autochtonními dřevinami 
 

Doporučená dřevinná výsadba: 

bez černý (Sambucus nigra L.) 

líska obecná (Corylus avellana L.) 

trnka (Prunus spinosa L.), 

růže šípková (Rosa canina L.) 

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 

jabloň (Malus sp.) 

dub letní (Quercus robur L.) 

bříza bradavičnatá (Betula pendula Roth.) 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 

lípa srdčitá (Tilia cordata) 

javor mleč (Acer platanoides) 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 
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Kostra ekologické stability 
 

Kostra ekologické stability je tvořena existující soustavou relativně ekologicky stabilních částí 
krajiny bez ohledu na jejich funkční vztahy. Rozmístění a výměra těchto částí krajiny je dána 
dlouhodobým antropogenním vývojem každého konkrétního území.  

 
Pro porovnání jsou dále uváděny hodnoty KES (koeficient ekologické stability), které dávají  

představu o ekologické stabilitě daného území. 
 
Při porovnání ekologické stability různých území je rozhodující hodnotou KES = 0,3, která 

představuje hranici krajiny ekologicky silně nestabilní (KES < 0,3) a krajiny antropogenní, ale již 
podmíněně stabilní. 

 

ZAHRADYCHMELNICEVINICEORNÁPLOCHYZAST

ZELEŇVEŘOSTSADYPLOCHYVODNÍOSTRYBNÍKYPASTVINYLES
KES






.

...
=  

KES -  stav před zahájením pozemkových úprav  ( pro obvod KoPÚ) –      0,053 

KES -  stav po skončení  pozemkových úprav a realizací všech prvků (pro obvod KoPÚ) –      0,080 
 
Na základě KES jsou definovány tři základní krajinné typy (zony) :  

A – antropogenizovaná krajina (KES do 0,94) 
B – harmonická krajina (KES 0,95 – 6,20) 
C – relativně přírodní krajina (KES 6,20 a vyšší) 

 
Výpočet KES je proveden pro zájmové území obvodu KoPÚ. 
 
Z uvedeného přehledu je patrné, že se jedná o krajinný typ A – antropogenizovaná krajina 
 
Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vč. nákladů 

       

prvek cesta označení Popis výměra m2 Zábor m2 

Cena vč. všech 
nákladů (bez 

DPH)  

biocentra             

   LBC 18   82 245   

    Celkem 82 245 0 0 Kč 

         
interakční 
prvky 

  
   

  
  

  * VC12 IP1 Liniový nově navržený- dl. 720 m   158 400 

  * HC6-R IP2 Liniový nově navržený – dl. 100 m   22 000 

   IP3 Liniový nově navržený – dl. 112 m 1120 1120 24 640 

 *HC7-R IP4 Liniový nově navržený – dl. 81 m   17 820 

 *HC3-R  IP5  Liniový nově navržený – dl. 256 m   56 320 

 *HC18 IP6 Liniový nově navržený – dl. 815 m   179 300 

 *HC1-R IP7 Liniový nově navržený – dl. 363 m   79 860 

  IP8 Liniový nově navržený – dl 221 m 2 210 2210 48 620 

   Celkem 0 3330 586 960 Kč 

   Celkem 85 575 3330 586 960 Kč 
 
 
* - plocha a zábor je součástí příslušné polní cesty     
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7.6. Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení 
 
 
Výměra pozemků pro společná zařízení celkem 
 

Navržené opatření 

Celková výměra (ha) 

Celkem 
Do vlastnictví 

Obce Státu 
Jiných 
osob 

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 6,2135 6,2135   

Protierozní opatření pro ochranu ZPF 2,9263     2,9263 

Vodohospodářské opatření 10,5144 0,2524 0,2749 9,9871 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 8,5575 8,5575   

Celkem 28,2117 15,0234 0,2749 12,9134 

 
 
Výměra, kterou se na celkové potřebě výměry půdy pro společná zařízení podílí 
   

 

Výměra (ha) 

Použitá 
Maximálně  
použitelná 

stát 
Státní pozemkový úřad 1,2897 1,2897 

Výměra získaná výkupem 
nebo darem 

0 0 

Město Slatiňany 14,0086 19,0333 

Jiní vlastníci  12,9134  

Celkem  28,2117  

Potřebná výměra pro společná zařízení 28,2117 

Rozdíl 0 

 
 

Uvedená výměra potřeby půdy pro společná zařízení z vlastnictví Státního pozemkového úřadu a  
Města Slatiňany je plně využitelná pro potřebné směny.
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7.7. Přehled nákladů na uskutečnění plánu společných zařízení 

 

Navržené opatření 
Celková cena vč. 

všech nákladů 

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 33 946 400 Kč 

Protierozní opatření pro ochranu ZPF 673 049 Kč  

Vodohospodářské opatření 1 965 490 Kč 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 586 960 Kč 

celkem 37 171 899 Kč 

 
 
 
7.8. Soupis změn druhů pozemků 
 

název kód KN návrhu (N) Rozdíl Rozdl %
orná půda 2 1 745 330 1 658 682 -86 648 -4,96
zahrada 5 0 0 0 0,00
trvalý travní porost 7 6 554 35 817 29 263 446,49
lesní pozemek 10 18 504 18 504 0 0,00
vodní plocha 11 74 893 78 575 3 682 4,92
stavební pozemky 13 100 100 0 0,00
ostatní plocha 14 114 788 168 491 53 703 46,78
celkem 1 960 169 1 960 169

Druh pozemku výměra v m2 Rozdíl v % v m2

 

 
 
 

Dále může dojít v návrhu nového uspořádání pozemku ke změně druhu pozemků, na základě 
požadavku vlastníka pozemků. O tomto požadavku bude vyhotoven písemný záznam s podpisem 
vlastníka a následně bude požadavek předložen k posouzení Státnímu pozemkovému úřadu a dotčenému 
správnímu orgánu. Při schválení požadavku bude provedena v návrhu změna druhu pozemků v návrhu 
nového uspořádání pozemku. 
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7.9. Doklady o předložení PSZ dotčeným orgánům státní správy 
 

Plán společných zařízení byl dle § 9 odst. 10 zákona o pozemkových úpravách předložen k vyjádření 
orgánům a organizacím státní správy. Zároveň byly dotčené orgány upozorněny, že v souladu s § 9 odst. 
10 zákona o pozemkových úpravách jsou povinni zaslat stanovisko do 30 dnů od doručení výzvy. 
K později uplatněným stanoviskům se nebude přihlížet. 

Plán společných zařízení byl projednáván a připomínkován na sboru zástupců vlastníků. Na těchto 
jednáních byly od zástupců sboru získávány podněty a připomínky k vypracovanému konceptu PSZ.  

Plán společných zařízení byl schválen sborem zástupců vlastníků na jednání dne 13.5. 2013.  
Plán společných zařízení byl projednán na zasedání Regionální dokumentační komise NUTS II: - 

Severovýchod dne 24.7. 2013. Připomínky RDK byly zapracovány do plánu společných zařízení. 
Plán společných zařízení byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města 

Slatiňany na jednání dne 26.6. 2013. 
Kopie zápisů z výše uvedených jednání jsou obsaženy v samostatné příloze této dokumentace. 
 
V následující tabulce je přehled obesílaných dotčených orgánů a organizací státní správy, včetně 

jejich vyjádření k předloženému plánu společných zařízení. Kompletní kopie stanovisek jsou obsaženy 
v samostatné příloze této dokumentace. 

 

  
Příjmení, jméno, název Ulice, obec Pošta 

Vyjádření  
došlo Stanovisko 

1. AOPK Jiráskova 1665 530 02 Pardubice 21.12.2021 není dotčeným orgánem 

2. ČEPRO a.s. 
Dělnická 12, č.p. 
123 

170 00 Praha 7 16.12.2021 bez připomínek 

3. Česká geologická služba Klátŕov 131/3 118 21 Praha 1 16.12.2021 bez připomínek 

4. České dráhy a.s. 
Riegrovo náměstí 
914 

500 02 Hradec 
Králové 

30.12.2021 bez připomínek 

5. 
České radiokomunikace 
a.s. 

Skokanská 2117/1 
169 00 Praha 6 - 
Břevnov 

29.11.2021 bez námitek 

6. ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín 8.12.2021 
respektovat energetická 
zařízení v majetku společnosti 

7. ČHMÚ  Dvorská 410/ 102 
503 11 Hradec 
Králové – 
Svobodné Dvory 

7.12.2021 bez připomínek 

8. Policie ČR, DI Chrudim Průmyslová 1478 537 01 Chrudim 8.12.2021 
souhlasí za dodržení 
připomínek 

9. DIAMO s.p. č.p. 86 
592 51 Dolní 
Rožínka 

1.12.2021 bez připomínek 

10. Gas Net s.r.o. Plynárenská 499/1 
602 00 Brno - 
Zábrdovice 

3.12.2021 
v zájmovém území se nachází 
provozovaná PZ společnosti 

11. 
KÚ Pardubického kraje, 
odbor rozvoje 

Komenského 
náměstí 125 

532 11 Pardubice 26.11.2021 
není příslušný k vydání 
stanoviska 

12. 

KÚ Pardubického kraje, 
oddělení silničního 
hospodářství a dopravní 
obslužnosti 

Komenského 
náměstí 125 

532 11 Pardubice 6.12.2021 

bez připomínek, platí 
podmínky uvedené ve 
stanovisku 
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13. 
KÚ Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství 

Komenského 
náměstí 125 

532 11 Pardubice 2.12.2021 podmínky viz. stanovisko 

14. MERO a.s. Veltruská 748 
278 01 Kralupy 
nad Vltavou 

6.1.2022 
nedochází ke střetu se 
zařízením společnost 

15. 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Na Františku 32 110 15 Praha 1 14.12.2021 bez připomínek 

16. 
Muzeum východních 
Čech v Hradci Králové 

Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec 
Králové 

30.11.2021 
navrhovaná opatření jsou 
situována na území 
s archeologickými nálezy 

17. 
Národní památkový 
ústav 

Přihrádek 5 531 16 Pardubice 16.12.2021 
není dotčeným správním 
orgánem 

18. Net4Gas s.r.o. 
Na Hřebenech II 
1718/8 

140 21 Praha 4 - 
Nusle 

30.11.2021 bez připomínek 

19. Obvodní báňský úřad Wonkova 1142/1 
500 02 Hradec 
Králové 

30.11.2021 bez připomínek 

20. 
Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Správa Pardubice 

Hlaváčova 902 530 02 Pardubice 1.12.2021 bez připomínek 

21. 
Ministerstvo obrany, 
sekce nakládání s 
majetkem 

Tychonova 1 160 01 Praha 6 7.12.2021 
respektovat vymezená území 
MO, jinak bez připomínek 

22. 
SPU, odbor 
vodohospodářských 
staveb 

Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

13.12.2021 
doplnění stávajících HOZ do 
výkresu a zprávy 

23.  

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, 
oddělení majetkové 
správy Chrudim 

Poděbradova 909 537 15 Chrudim 7.12.2021 souhlasí při dodržení podmínek 

24.  Telco Pro Services Duhová 1531/3 
140 00 Praha 4 - 
Michle 

2.12.2021 souhlasí 

25. 

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových, odbor 
odloučené pracoviště 
Paredubice 

Jiráskova 20 532 02 Pardubice  6.12.2021 bez námitek 

26.  VS Chrudim a.s  Novoměstská 626 537 01 Chrudim 13.12.2021 dodržet podmínky 

27. 
Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany 
půdy, v.v.i. 

Boženy Němcové 
231 

530 02 Pardubice 20.12.2021 bez připomínek 

28. Město Slatiňany T.G.Masaryky 36 538 21 Slatiňany 7.1.2022 připomínky viz vyjádření 

29. Povodí Labe s.p. 
Víta Nejedlého 
951/8 

Hradec Králové – 
Slezské Předměstí 

12.1.2022 
dodržet podmínky viz 
vyjádření 
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K plánu společných zařízení byly obdrženy tyto připomínky :  
 

Policie ČR, Dopravní inspektorát Chrudim – 8.12.2021 : 
- v rámci úprav SO – 08 Polní cesta C8 (hlavní), požadujeme její co největší nakolmení k silnici č. 

III/358 17, pokud je to stavebně a technicky možné 
- požadujeme napojení cest HC4 a HC13 řešit v koordinaci s výstavbou silnice č. I/37 a výstavbou 

podjezdu na vjezdu do Slatiňan 
 
    Bude respektováno při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení. 
 
 
KÚ Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti – 6.12.2021 : 

- nadále platí podmínky uvedené ve stanovisku ze dne 11.7.2011 a ze dne 16.6.2013 
- připomínáme, že v rozhledových polích připojení polních cest na silnice či místní komunikace 

nesmí být žádné překážky v rozhledu ( případné překážky v rozhledu musí být odstraněny v souladu 
s ČSN 73 61009 –Projektování polních cest). To platí i pro vysazování vegetace u pozemních 
komunikací. 
 
    Bude respektováno při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení. 
 
 
KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – 2.12.2021 : 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu -  

- v k.ú. Kunčí byly ověřeny biotopy chráněných druhů s vazbou na otevřenou zemědělskou krajinu. 
Nepředpokládá se, že by mohly být dotčeny jednotlivými opatřeními KPÚ, ale z principu běžné 
opatrnosti je vhodné před započetím prací věc konzultovat s OOP a území a výskyt biotopů nechat 
prověřit odbornou osobou (zoologem) 

- v době tvorby KPÚ nemá tato skutečnost limitující charakter, ale v době realizace opatření dle 
výsledného plánu společných zařízení může být důležitá. Případné změny PSZ musí být předloženy 
k odsouhlasení. 

- celkově je vhodné vypracovat některá kompenzační opatření pro podporu migrace živočichů i 
stabilních stanovišť v prostoru obvodu KPÚ 

- pokud PSZ dochází k odejmutí zemědělské půdy, musí orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu OÚ obce s rozšířenou působností stanovit podmínky odnětí v závazném stanovisku pro 
rozhodnutí o komplexních úpravách 
 
    Bude respektováno při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení. 
 
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – 30.11.2021 : 

- navrhovaná opatření jsou situována na území s archeologickými nálezy 
- je nutné zajistit pro jednotlivé terénní akce archeologický dohled institucí pověřenou 

archeologickou památkovou péčí v tomto území 
- PSZ z části zasahuje do trasy obchvatu města Slatiňany, kde výzkum provádělo Východočeské 

muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Regionálním muzeeem v Chrudimi, doporučujeme s žádostí o 
aktualizaci stanovených podmínek oslovit zmíněné organizace 

 
    Bude respektováno při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení. 
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SPÚ, odbor vodohospodářských staveb – 13.12.2021 : 

- doplnit zákresy HOZ včetně popisu do PSZ výkresu dle přiložené situace, požadujeme upravit 
názvosloví a popis v textové části 

- v případě realizace opatření je nutné respektovat existenci staveb HOZ a POZ a navrhnout taková 
opatření, aby zůstala zachována funkčnost HOZ a systému POZ 

- předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení k jednotlivým 
opatřením dotýkajících se staveb HOZ. 

- parametry pročištění profilu HOZ v rámci OP1 a OP2 budou předem z naší strany odsouhlaseny 
- v případě doplnění či návrhu nových výsadeb podél otevřených kanálů HOZ požadujeme výsadbu 

pouze jednostrannou, aby byl umožněn přístup k HOZ mechanizací za účelem jejich údržby, min. 3m od 
vrchní strany HOZ, návrh výsadby bude předložen ke schválení 

- SPÚ , odbor vodohospodářských staveb nebude přebírat do svého majetku či správy žádné z nově 
navržených vodohospodářských opatření ani jiná opatření ( např. rekonstruované propustky) 

- vlastnictví pozemků pod HOZ v zájmovém území bude vyřešeno až návrhem nového uspořádání 
pozemků v rámci KoPÚ. Požadujeme navržení pozemků pod otevřenými kanály HOZ do vlastnictví 
státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Pokud se pod HOZ nyní takové pozemky nacházejí, požadujeme je i 
nadále v příslušnosti hospodařit SPÚ ponechat 

- v případě změny či doplnění PSZ jej požadujeme předložit k odsouhlasení 
 
    Bude respektováno při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení. 

 
VS Chrudim  – 13.12.2021 : 

- při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle 
zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, popřípadě dle požadavku provozovatele 

- v případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem 
požadujeme předložit PD pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme 
projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací 

- vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním PD objednete 
 

    Bude respektováno při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení. 
 

Město Slatiňany – 7.1.2022 : 
- žádáme, aby byl PSZ v souladu s územním plánem města Slatiňany s výjimkou lokálních 

biokoridorů LBK8 a LBK9, které budou v souladu se stanoviskem MěÚ Chrudim, Odbor územního 
plánování a regionálního rozvoje předmětem změny nového ÚP Slatiňany 

- společně s oddělením životního prostředí, oddělení vodního hospodářství MÚ Chrudim 
připomínáme respektování geometrického plánu č. 383/1180/2021 (zápis stavby vodného díla na KN 
právě probíhá) 

- dále žádáme o respektování investiční akce, stavby splaškové kanalizace připravované pod názvem 
„Odkanalizování místní části Slatiňany Kunčí ( projektová dokumentace byla SPÚ zaslána) 

- doporučujeme doplnit podél navrhovaných polních cest liniovou výsadbu vhodných ovocných 
stromů ( slivoní, jabloní, hrušní a třešní – nejlépe vysokokmenů na semenných podložích vhodného 
habitatu, aby časem koruna nezasahovala do cesty ani neomezovala zemědělce při práci na poli) 

- doporučujeme nahradit vzhledem k charakteru lokality navrhovaný povrch přístupové cesty 
k pietnímu místu v Kunčí ( místo asfaltu zpevněný štěrkový povrch)  

 
     
Bude respektováno při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení. 
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Povodí Labe s.p.  – 12.1.2022 : 
- výstavbou a rekonstrukcí polních cest křížících vodní toky nesmí dojít ke zmenšení průtočných 

profilů propustků nebo mostků 
- křížení navržených stavebních objektů s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 

2130 „ Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“ a ČSN 73 
6201 „ Projektování mostních objektů“ 

- navrženými opatřeními v rámci předloženého PSZ nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových 
poměrů v dané lokalitě 

- stavební činností nesmí dojít k ohrožení jakosti jakosti povrchových či podzemních vod. 
Mechanizace používaná při stavbě bude používat ekologicky nezávadné pohonné hmoty a oleje. Tyto 
pohonné hmoty musí být přírodou lehce odbouratelné. 

- v případě realizace navrženého poldru Slatiňany požadujeme předložit projektovou dokumentaci 
k odsouhlasení na Povodí Labe s.p. 

- veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají v majetku investora stavby, nebo jeho 
právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla 

- všechny stavby navržené na toku IDVT 10173599 a v jeho blízkosti požadujeme individuálně 
projednat s naším podnikem – provozním střediskem Pardubice – p. Škarka, tel: 466 868 245, 
skarkaj@pla.cz 

- konkrétní zásahy do břehových porostů požadujeme projednat s naším provozním střwdiske 
Pardubice - p. Škarka, tel: 466 868 245, skarkaj@pla.cz 

- navrhované úpravy v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či znemožňovat povinnosti správce 
toku dle § 47 vodního zákona 

 
 

    Bude respektováno při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení. 
 
 
 
Kompletní kopie stanovisek  jsou obsaženy v samostatné příloze této dokumentace. 
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7.10. Grafické přílohy 
  
 
 
 7.10.G1. Přehledná mapa     M 1 : 10 000    

  

 7.10.G2. Mapa průzkumu  M 1 : 5 000 

  

 7.10.G3.  Mapa erozního ohrožení – stávající stav  M 1 : 5 000 

 

7.10.G4. Mapa erozního ohrožení – návrh   M 1: 5 000 

  

 7.10.G5. Mapa plánu společných zařízení  M 1 : 5 000 



Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o a Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o., Hradec Králové 
KoPÚ Kunčí  březen 2022 
   

 7. Plán společných zařízení KoPÚ - aktualizace   

- 56 -  

 
 

7.11. Přehled navržených změn ve srovnání se schváleným územním plánem 
 
Pro k.ú. Kunčí je zpracována Územně plánovací dokumentace města Slatiňany. Plán společných 

zařízení byl předložen k vyjádření Městskému úřadu v Chrudimi, Odboru územního plánování. 
 
Po schválení návrhu KoPÚ je nutné zahrnout všechny navržené prvky KoPÚ do územního plánu při 

zpracování změn Územního plánu. Dále je nutné do změn územního plánu zapracovat aktuální podobu 
prvků společných zařízení dle parcel schváleného návrhu KoPÚ. 
 
Tabulkový přehled navržených změn ve srovnání se schváleným územním 
plánem 

      
prvek označení V ÚPD    

Polní cesta  HC1-R Ne    
Polní cesta VC2-R Ano    
Polní cesta HC3-R Ano    
Polní cesta HC4-R Ano    
Polní cesta HC5-R Ano    
Polní cesta HC6-R Ano    
Polní cesta HC7-R Ano    
Polní cesta HC8-R Ano    
Polní cesta HC9-R Ano    
Polní cesta VC10-R Ano    
Polní cesta DC11 Ano    
Polní cesta DC11a Ne 

   
Polní cesta VC12 Ne 
Polní cesta HC13 Ne    
Polní cesta VC14 Ne    
Polní cesta VC15 Ne    
Polní cesta VC16 Ne    
Polní cesta DC17 Ne    
Polní cesta HC18 Ne    
Polní cesta DC19 Ne    
Polní cesta DC20 Ne    

Lokální biocentrum LBC 18 Ano    
Interakční prvek IP1 Ano    
Interakční prvek IP2 Ano    
Interakční prvek IP3 Ano    
Interakční prvek IP4 Ano    
Interakční prvek IP5 Ano 

   
Interakční prvek IP6 Ano 
Interakční prvek IP7 Ne    
Interakční prvek IP8 Ne    

Ochranná zatravnění PEO 1 - OZ1 Ne    
Ochranná zatravnění PEO 2 - OZ2 Ne    
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Ochranná zatravnění PEO 3 - OZ3 Ne    
Oprava otevřeného příkopu OP1 Ne    
Oprava otevřeného příkopu OP2 Ne    

Obnovení meliorace OMEL Ne    
Vybudování otevřeného 

příkopu 
VHO 3 Ne    

Poldr  Ano    
 


