
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
“Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

Cílem projektu je realizace prioritních  společných zařízení  vybraných obcí Třebom 
ze schváleného návrhu pozemkových úprav, které se realizují jako soubor staveb 
především pro zvýšení protipovodňové a protierozní ochrany zastavěného území 
obce (Poldr Třebom SO 04 s tůněmi SO 05 a protierozními průlehy a výsadbami 
podél komunikaci CH3, CV11), dále stavby pro zlepšení dopravní obslužnosti 
zemědělských pozemků – polní komunikace CH2, CH3, části CV11 jako částečné 
rekonstrukce stávajících nezpevněných a novostavby z asfaltobetonu. Komunikace 
doplňují svodné průlehy/příkopy svedené do zátopy poldru a výsadby liniových 
prvků ÚSES-lokální biokoridor a interakční prvek. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 20/000/0431b/780/002658 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Opava 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGROPROJEKT PSO. s.r.o., Slavíčkova 1b, 63800 Brno  
DODAVATEL: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 
MÍSTO REALIZACE: Okres Opava, Obec Třebom, katastrální území Třebom 
CELKOVÉ VÝDAJE: 32 294 523,00Kč s DPH (dle Dohody) 
VÝDAJE PRO DOTACI: 32 270 323,00 Kč s DPH  
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 28.12.2020(registrace) 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 29.9.2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2022 (dle SOD) 
 
ANOTACE, POPIS:  
Soubor staveb - vybraných prioritních opatření PSZ je realizován v souladu se schváleným návrhem pozemkových 
úprav v katastrálním území Třebom.  Tato  I. etapa realizace  zahrnuje: 

a) Polní komunikace: obchvat pro zemědělskou techniku, který tvoří soustava 2 hlavních polních cest SO 01 
- CH2, SO 02 - CH3 a jedné části vedlejší cesty CV 11 - SO 03 v celkové délce 1,8315 km. Živičné 



komunikace jsou doplněny protierozními zatravněnými svodnými průlehy a příkopy s výsadbou liniové 
zeleně, která je součástí LBK1 a IP1, průlehy a příkopy jsou svedeny do zátopy poldru Třebom. Součástí je 
rovněž zajištění 1 leté pěstební péče o vysázenou zeleň.. CH2-SO 01, CH3- SO 02, CV11 (část) SO 03 

b) Vodní dílo: 2 objekty vodního díla (SO 04 Poldr Třebom a SO 05 Přehrážky-Tůň T1: koncept čistě 
krajinotvorné nádrže-Tůň T1 z původního PSZ (plán společných zařízení KoPÚ) byl proto na podkladě 
důsledků bleskové povodně 7/2017 přehodnocen a cestou řízení o změně PSZ nahrazen koncepcí 
polyfunkční nádrže plnící jak krajinotvornou funkci, tak  protierozní a protipovodňovou. Poldr s prostorem 
stálého nadržení a litorálním pásmem zátopy zadrží významnou část objemů povodňových vln, vznikajících 
v dílčím povodí na levostranném přítoku toku Pština. Nádrž včetně přehrážek k zachycení splavenin nad 
nádrží je součástí LBC6. Stálá vodní hladina spolu s vegetačními úpravami prostoru nádrže umožní rozvoj 
přírodě blízkých ekosystémů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny a funkcí dotčených prvků 
ÚSES. Navazující zatravněné průlehy v závěru přecházející v příkopy nad komunikacemi CH3 a CV11 s 
doplněním výsadby LBK a IP má zajistit  částečné zasakování a zpomalení povrch. odtoku a bezpečné 
převedení zbývající části do retenčního prostoru zátopy poldru. Rovněž povrchové vody z nových  
zpevněných komunikací CH2 a části trasy CH3 budou zasakovat. 
 

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

   

Stav před realizací: 

 

Prostor budoucího poldru (při povodni 7/2016)   Komunikace CH3 

 

                       

        

 

Stav v průběhu realizace: 

              

    

                 

    


