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Postup realizace společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy Smilovice - žádost o 
schválení zastupitelstvem obce  
 
 
V rámci řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Smilovice u Třince 
a části katastrálního území Komorní Lhotka byl projednán postup realizace společných zařízení 
navržených v plánu společných zařízení. Jako prioritní byla vybrána tato opatření: 
 

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C6a (stávající část polní cesty C6a vychází z existujícího 
hospodářského sjezdu ze státní silnice III/4764  a vede jihozápadním směrem podél bývalého 
kravína směrem k luční enklávě pod Godulou, kde v současné době končí u p. č. st. 174)  
v délce 1258 m, včetně doprovodné zeleně a objektů, tj. propustek PR10 na křížení s VT6, 
propustek PR12 na křížení s Černým potokem, propustek PR13 na křížení s VT7  

- Výstavba hlavní polní cesty C6b (prodloužení polní cesty C6 vychází ze stávajícího ukončení 
C6a a vede jižním směrem až po napojení na C24) v délce 54 m.  

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C5 (stávající polní cesta vychází ze státní silnice III/4764 
a vede jižním směrem až do lesního porostu pod Godulou, kde se napojuje na lesní cestu LC1) 
v délce 463 m, včetně doprovodné zeleně a objektu, tj. propustek PR9 na křížení s VT6. Cesta 
je v celé délce navržena na rekonstrukci, v rámci které bude vybudován k lepšímu zajištění 
stability konstrukce vozovky podél cesty v km 0,395 až 0,648 záchytný rigól pro svedení 
povrchové a dešťové vody destruující stávající povrch a její bezpečné převedení přes cestu 
pomocí žlabů resp. navazujícího záchytného příkopu či průlehu. Cesta bude po rekonstrukci 
plnit rovněž funkci v rámci protipovodňových opatření - zpomalení odtoku povrchových vod 
a protierozní funkci)  

- Rekonstrukce lesní cesty LC2 (stávající lesní cesta vede v jižní zalesněné části katastru, 
navazuje na polní cestu C5 a pokračuje dál do kat. území Řeka) v délce 463 m. V km 0,044 – 
0,075 je navržen záchytný příkop na svedení vody z prameniště a propustkem PR24 
k převedení této přes komunikaci.),  

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C8 (vychází z C1, vede severním směrem téměř na hranici 
katastrálního území, kde se láme ostře doprava a vede východním směrem až po napojení 
na C9) v délce 1411 m, včetně doprovodné zeleně.  

- Rekonstrukce vedlejší polní cesty C22 (stávající polní cesta vychází z C6a a vede severním 
směrem, kde se napojuje na místní komunikaci) v délce 196 m.  
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- Rekonstrukce vedlejší polní cesty C7 (stávající polní cesta vychází z C1 a vede jižním, 
následně jihozápadním směrem jako zpevněná cesta až po napojení na C 26) v délce 782 m, 
včetně objektů, tj. propustek PR16 na křížení s VT10 a PR22 na křížení s VT2.  

- Rekonstrukce vedlejší polní cesty C24a (stávající polní cesta přes luční enklávy v jižní části 
katastru) v délce 693 m, včetně objektů, tj. propustek PR17 na křížení s VT10 a PR18 
na křížení s VT1.  

- Rekonstrukce vedlejší polní cesty C24b (stávající polní cesta vede přes luční enklávy v jižní 
části katastru, napojuje se na C24 v místě křížení s C6b) v délce 463 m.  

- Rekonstrukce vedlejší polní cesty C33b (navržené prodloužení polní cesty C33a slouží 
ke zpřístupnění pozemků v lokalitě Pod dědinou) v délce 50 m.  

- Rekonstrukce vedlejší polní cesty C34 (polní cesta C34 slouží k propojení mezi cestou C20 
a C4) v délce 267 m.  

- Rekonstrukce doplňkové polní cesty C42 (polní cesta ve vlastnictví Lesů ČR vychází z místní 
komunikace a slouží ke zpřístupnění vodního toku) v délce 850 m.  

- Zalesnění lokálního biokoridoru LBK 165 - doplnění chybějících částí lesního biokoridoru, 
který by měl spojovat LBC Rakovec s LBC Smilovice 1.     

 
Vybraná opatření budou realizována v první etapě.  
 
Žádáme Vás o schválení dohodnutého postupu realizace společných zařízení zastupitelstvem obce 
Smilovice. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Skotnica 
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek 
Státní pozemkový úřad 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Ing. Horynová 
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