
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace prvků PSZ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V trase komunikace HC 03 se nacházela nezpevněná vyježděná polní cesta, 
nevyhovující požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařícím 
subjektům. Cílem projektu v jeho dopravní části bylo zlepšit prostupnost krajiny, 
propojit sousední katastrální území, umožnit optimální využívání zemědělskou 
technikou a v jeho vodohospodářské části novou výstavbou retenční nádrže zvýšit 
ochranu území před zvýšenými průtoky z přívalových srážek, dále výstavbou 
drátokamenných přehrážek pozitivně ovlivnit splaveninový režim toku se stabilizací 
zvýšených průtoků se zamezením postupující dnové eroze. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431b/671/000004 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Šumperk 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Šumperk 
DODAVATEL: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
MÍSTO REALIZACE: Okres Šumperk, Obec Zvole, katastrální území Zvole u Zábřeha 
CELKOVÉ VÝDAJE: 19 117 900,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 19 095 515,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 08.02.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 03.02.2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
Realizace díla je první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Zvole u Zábřeha. Projekt je realizován v souladu se stavebním povolením, v rozsahu 

vymezeném projektovou dokumentací a k objektům byly vydány kolaudační souhlasy. Cesta navazuje na sousední 

obec Rájec a pokračuje jižním směrem v trase stávající cesty na hranici katastrálního území Zvole u Zábřeha, kde 



navazuje na polní cestu HC 1, vybudovanou v roce 2014 v rámci realizace plánu společných zařízení schválených 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlachov. 

S vlastní realizací projektu se započalo v březnu roku 2019, práce byly ukončeny v říjnu roku 2019. Po realizaci 

projektu se zde nachází polní cesta o šířce vozovky 3,5 m s oboustrannou krajnicí 0,5 m, s povrchem 

asfaltobetonovým. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Její realizací se zlepšila 

prostupnost krajinou – navázáním na stávající polní cestu HC 1 v k.ú. Vlachov – došlo k lepšímu propojení 

sousedních obcí Lukavice, Zvole a Rájec. Protierozní retenční nádrž č. 3 má délku zemní hráze 136 m, šířku hráze 

v koruně 3 m, výšku hráze 3,25 m, max. objem plochy zátopy 5737 m2 a objem při max. zátopě 3963 m3. 

Drátokamenné přehrážky na Zvolském potoce mají celkovou výšku konstrukce 3,75 m, výška přehrážek nad základ 

je  3,20 m, výška po přeliv 1,50 m a délky včetně zavázání do břehu u přehrážky č. 1 je 24 m a u přehrážky č. 2 je 

16 m. 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

       

      

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

         

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

           


