
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace PSZ v k. ú. Želechovice u Uničova - I. etapa“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Želechovice u Uničova - I. etapa 
vytvořila důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí dopravní a ekologickou.  
Došlo k vytlačení zemědělské dopravy z intravilánu obce a zvýšení biologické 
diverzity území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/671/000027 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGPOL s.r.o., IČ 28597044, Jungmanova 153/12, 779 00 

Olomouc  
DODAVATEL: SPH stavby s.r.o., IČ 26230470 , Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
MÍSTO REALIZACE: Okres Olomouc, Obec Želechovice, Katastrální území Želechovice u Uničova 
CELKOVÉ VÝDAJE: 11 607 691 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 11 598 616 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 12.4.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 5.12.2019 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 7.11.2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
Na základě požadavku obce Želechovice byla zrealizována opatření sloužící ke zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých 
pozemků a vytlačení zemědělské dopravy z intravilánu obce a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, jenž 
zvyšují biologickou diverzitu území. Pro navržená opatření byly v komplexních pozemkových úpravách připraveny a 
vlastnicky vypořádány pozemky. V návrhu technického řešení jsou uplatněny postupy a technická řešení, která 
respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, 
bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.  
 
 
 
 



Stavba se člení na tyto stavební objekty: 
 
Polní cesta C1b - Cesta v návrhové kategorii P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 823m odbočuje za západním 

okrajem intravilánu ze stávající polní cesty C1a, obchází lokalitu Pazderna a dále vede v trase stávající polní cesty 

k silnici II/446. Celková délka PC C1b činí 823 m. 

 

Polní cesta C7a – Cesta v návrhové kategorii P4,0/30, se zatravněným povrchem v délce 378 m odbočuje ze silnice 

II/446 vpravo za jižním okrajem intravilánu směrem k plánované ČOV, kde se napojuje na stávající polní cestu C6. 

Celková délka PC C7a činí 378 m. 

 

Biocentrum LBC I – 3 ha biocentrum s mokřadem založené v podmáčené lokalitě jižně od intravilánu obce. Ve dvou 

nejnižších místech navrženého biocentra je založen mokřad - dvě neprůtočné tůně. Porost je osazen vhodnými druhy 

dřevin. 

 

Biokoridor LBK8a – lokální biokoridor vedoucí podél polní cesty C4a, dále pak směrem k plánované ČOV, kde se 

stáčí a podél toku Hlavnice vede do biocentra LBC I. Základem biokoridoru je stávající porost, který je dosazen 

vhodnými druhy dřevin. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ – polní cesta C7a 

            
 

STAV PO REALIZACI – polní cesta C7a 

  


