
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Mez VHO 2 a ochranné zatravnění PEO 1 v k.ú. Vilantice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V současnosti je v místě plánovaných protierozních prvků obhospodařovaná 
zemědělská půda. Hospodaří se na rozsáhlém a svažitém bloku půdy, kde dochází 
k nežádoucí erozi půdy a zaplavování obce při přívalových deštích.  Předmětem 
projektu je i ochrana obecního rybníka, který se nachází pod navrženou mezí.  
Součástí stavby je výsadba zeleně. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/452/000211 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Trutnov 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., IČ 64255611, Rokycanova 

114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
DODAVATEL:  P O P R, spol. s r.o., IČ 46509283, Stavební, 1148, 500 03 Hradec Králové 
MÍSTO REALIZACE: Okres Trutnov, Obec Vilantice, Katastrální území Vilantice 
CELKOVÉ VÝDAJE:  589 269 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI:  577 169 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 15.06.2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  26.09.2018 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 31.10.2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
 

SO – 01 Mez VHO 2 
 
Jedná se o kombinaci sypané hrázky s mělkým lichoběžníkovým korytem v délce 238 m a průměrné šířce 13,0 m. 
Pro podchycení povrchových vod z přilehlého povodí je navržen lichoběžníkový příkop. Sklony svahů jsou závislé 
od šířky určené parcely v rozmezí 1:3 – 1:4. Šířka dna je 1,5 m. Průměrná hloubka příkopu je 0,75 m. Podélný profil 
příkopu je veden za účelem retence vody v minimálním sklonu s vyústěním na níže položený pozemek, který je 
navržen k zatravnění. Navazující sypaná hrázka zajistí, aby přitékající povrchová vody nepřetekla na níže položené 



pozemky. Sklony hrázky jsou 1 : 2 (návodní) a 1 : 3 (vzdušný) v závislosti na šířce určeného pozemku. Šířka v koruně 
hrázky je 1,5 m. Hrázka bude nasypána hutněnou zeminou, vytěženou z příkopu. Hrázka a příkop budou 
ohumusovány sejmutou ornicí a osety travinou. 
Mez bude doplněna výsadnou ovocných dřevin. Je navrženo vysadit 21 kusů jabloní a 21 kusů hrušní. 

 
Zatravnění PEO 01 
 
Současně je navrženo protierozní zatravnění pozemků KN 1765, KN 1767, KN1768  o celkové výměře 15 777 m2

. 

Založení trvalého travního porostu: příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj 
trvalého porostu. Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek zorán, usmykován a uvláčen. Důležité je uválcování 
plochy po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzcházení. Při větším zaplevelení před osetím musí být pozemek po 
urovnání nejprve ošetřen přípravkem ROUNDUP v množství 6 l/ha. Po té bude oset travní směsí. 
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STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

             
 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 

           

 


