
 

 

                
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„VPC 7, část HPC 2, část VPC 2 a IP 9 v k.ú. Vysoká Libyně“  
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Jedním z cílů Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 
Vysoká Libyně bylo zajistit a zlepšit dopravní obslužnost a prostupnost krajiny, za 
současného odklonění průjezdu zemědělské techniky mimo intravilán obce a silnici 
I. třídy. Stávající polní cesty byly ve špatném stavu, nezpevněné, bez možnosti 
vyhnutí protijedoucích vozidel, místy obtížně průjezdné, se svahovou erozí, 
vyjetými kolejemi a stojící vodou v prohlubních. Byla navržena jejich rekonstrukce, 
splňující parametry pro využívání zemědělskou technikou. Rekonstrukcí cesty 
VPC 7 a části HPC 2 a části VPC 2, jejichž součástí byla úprava napojení na státní 
silnici I/27, došlo k zpřístupnění zemědělských pozemků, za současného omezení 
průjezdu po státní silnici I. třídy, čímž došlo rovněž k zajištění větší bezpečnosti a 
plynulosti dopravy. Součástí projektu byl návrh interakčního prvku, který zahrnoval 
výsadbu aleje původních druhů ovocných dřevin podél stávající polní cesty VPC 2. 
Napojením na biokoridor a rozčleněním rozlehlých ploch zemědělských pozemků 
bude po zapojení příznivě ovlivněna ekologická stabilita území, zvýšena jeho 
pestrost a biologická rozmanitost, krajinotvorná a estetická funkce a současně 
dojde k omezení větrné eroze.  
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ANOTACE, POPIS:  
V místě původních, nezpevněných, byly realizovány zpevněné polní cesty VPC 7, část HPC 2 a část VPC 2 
s asfaltovým povrchem, včetně rozšířeného oboustranného napojení na státní silnici I/27. Polní cesty jsou 
jednopruhové, obousměrné, s navrženými výhybnami o délce 20 m, s náběhy 1:3. Součástí je zřízení zpevněných 
sjezdů na přilehlé zemědělské pozemky. Vedlejší polní cesta VPC 7 dl. 683,39 m navržená v kategorii P4,0/30 začíná 
napojením na místní komunikaci Vysoká Libyně-Bílov a pokračuje severním směrem, kde navazuje na HPC 2. 
Součástí VPC 7 je zřízení dlážděné plochy pro odpočinkové místo s osazením stolu s lavičkami, přístřeškem a s 
výsadbou lípy srdčité. Odvodnění pláně bylo provedeno trativodem vč. osazení kontrolních šachet DN 400. Voda 
z trativodu je svedena do nové revizní šachty na hlavníku stávajícího podrobného odvodnění, který kříží cestu VPC7. 
HPC 2 a VPC 2 leží v ose a cca 250 m severně od obce Vysoká Libyně se napojují na státní silnici I/27. Byla 
provedena rekonstrukce části HPC 2 dl. 146,36 m v kategorii P 5,0/30, včetně obnovení příkopu. Rekonstrukce části 
VPC 2 dl. 49,3 m v kategorii P 4,0/30 zahrnovala rozšíření cesty v místě napojení na státní silnici I/27, včetně nutného 
zřízení prodloužení propustku DN 800 o 8,3 m, umístěného šikmo pod státní silnicí, a dále zatrubnění stávajícího 
otevřeného příkopu podél VPC 2 potrubím DN1000 v délce 15,5 m. Vyústění propustku i začátek a konec zatrubnění 
budou realizována pomocí šikmých dlážděných čel. V místě vyústění i vtoku bude stejným způsobem opevněn i 
stávající příkop, aby nedocházelo k erozi. Podél stávající VPC 2 byl vytvořen interakční prvek IP 9, který spočívá ve 
výsadbě stromové aleje dl. 880 m. Bylo vysazeno 105 ks původních druhů ovocných dřevin, vč. úvazů ke kůlům, 
ochran proti okusu, otluku, osazení odsedávek pro dravce. 
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