
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Protierozní a protipovodňová opatření vč. cesty HC3 k. ú. Korytná“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Realizací projektu dojde ke zlepšení přístupnosti pozemků jejich vlastníky 
prostřednictví zbudování polní cesty. Tím dojde k efektivnějšímu obhospodařování 
zemědělské půdy. Důležitým cílem je také zavedení účinných protierozních a 
protipovodňových opatření, které přispějí ke snížení rizika vodní eroze i povodní. 
Zlepšení krajinného rázu je realizováno doplněním zeleně, díky výsadbě jednořadých 
dřevin s doplněním keřového patra. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/672/000040 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Uherské Hradiště 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
MÍSTO REALIZACE: Zlínský kraj, Okres Uherské Hradiště, Obec Korytná, Katastrální území Korytná  
CELKOVÉ VÝDAJE: 21 539 483Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 21 512 136 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 03. 04. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  04. 10. 2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 11. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Projekt řeší oblast zlepšení dostupnosti zemědělských ploch, protierozní a protipovodňová opatření v rámci extravilánu 

obce Korytná. Výchozí stav oblasti, před realizací předkládaného projektu, je neuspokojivý, ztěžující hospodářské 

obdělávání dotčených pozemků. Záměr odpovídá plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v 

katastrálním území Korytná schváleného zastupitelstvem obce. 

V rámci projektu byly vystaveny dvě hlavní polní cesty (SO 01 Polní cesta HC3a, SO 02 Polní cesta HC3b) s asfaltovým 

krytem včetně sjezdů. Polní cesta HC3b je v délce 333 metrů zhotovena z minerálního betonu. Dále se vysadila 

doprovodná zeleně (SO 03 Interakční prvek), která představuje jednořadé autochtonní dřeviny s doplněním keřového 



patra. Protierozní mez (SO 04 Protierozní mez PM2) s příkopem slouží k ochraně proti vodní erozi a také k ochraně 

zastavěné části obce před bahnotoky a splachy. K neškodnému převedení odtoku z protierozní meze a povrchových 

vod slouží svodný příkop (SO 05 Svodný příkop PRI2). U svodného příkopu je zbudována propust pod silnicí třetí třídy 

(SO 05.1 Propust pod silnicí III/4982). Přirozeným vyústěním projektu a realizovaných staveb je kromě  také odklonění 

zemědělské techniky z intravilánu obce a s tím spojené pozitivní dopady na kvalitu života v obci Korytná. Po realizaci 

projektu se počítá s častým a s dostatečným využíváním všech prvků v projektu obsažených a to zvláště polních cest. 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ:   

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

STAV PO REALIZACÍ:   

 


