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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je krajinotvorba v katastrálním území Radkova Lhota na 

Přerovsku. 

Práce se zabývá v první části popisem a charakteristikou krajiny v lokalitě, se soupisem 

jednotlivých skladebných prvků územního systému ekologické stability.  Dále práce 

obsahuje vývoj pozemkových úprav z pohledu historického vývoje s přihlédnutím na 

scelovací řízení, jednoduché a komplexní pozemkové úpravy a jejich postup a průběh. 

Poslední částí je zhodnocení jednotlivých kroků úprav krajiny. 

 Mapové podklady a kopie dokladů ze scelovacího operátu tvoří přílohy k práci. 

 

Klíčová slova: krajina, scelovací řízení, pozemkové úpravy 

 

ANNOTATION 

The aim of this bachelor thesis is landscaping or land consolidation in the cadastral 

territory of Radkova Lhota in Přerov county. 

In the first part the work deals with the description and characteristics of landscape in 

the area, with a list of the composing elements of the territorial system of ecological 

stability. Further the thesis includes the development of land consolidation in terms 

of historical development with regard to the management of the land parcel merging, 

simple and complex land consolidation, as well as its progress. The last part describes 

consecutive steps of landscaping. 

Maps and copies of the land parcel merging management documents are attached. 

 

Keywords: landscape, land parcel merging management, land consolidation 
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Seznam použitých zkratek 

BC  biocentrum 

BK  biokoridor 

BPEJ  bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

°C  Celsiův stupeň 

ČR  Česká republika 

EVL  Evropsky významná lokalita 

ha  hektar 

IP  interakční prvek 

JPÚ  jednoduchá pozemková úprava 

JZD  jednotné zemědělské druţstvo 

KN  katastr nemovitostí 

km  kilometr 

km
2  

kilometr čtverečný 

KPÚ  komplexní pozemková úprava 

k. ú.  katastrální území 

LV  list vlastnictví 

m  metr 

mm  milimetr 

m
2  

metr čtverečný 

m
3  

metr krychlový 

Mze  Ministerstvo zemědělství 

ONV  Okresní národní výbor 

PÚ  pozemková úprava 

Sb.  Sbírka zákonů 

THÚP  technicko-hospodářské úpravy pozemků 

TTP  trvalý travní porost 

ÚPÚ  Ústřední pozemkový úřad 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ZBÚ  zatímní bezúplatné uţívání 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ŢP  ţivotní prostředí 
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1. ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou krajiny a její tvorby 

v katastrálním území Radkova Lhota s ohledem na scelovací řízení a následné pozemkové 

úpravy, které jsou nástrojem pro prostorové a funkční uspořádání pozemků a pro ochranu a 

tvorbu krajiny.   

Obec Radkova Lhota je malebná vesnička leţící v okrese Přerov a náleţí pod 

Olomoucký kraj. První písemná zmínka o obci, která se nachází asi 14 km východně od 

Přerova v průměrné výšce 246 metrů nad mořem, pochází z roku 1397. Před rokem 1480 

se stala součástí panství dřevohostického rodu Stašů. Následně byla prodána rodu Ţerotínů. 

V roce 1635 ji přikoupil pan z Rottalu ještě s 10 jinými obcemi k panství holešovskému a 

v roce 1640 k panství bystřickému. Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky 

nazývá Haná. [1]    

Hlavním důvodem proč jsem si vybrala toto téma je zajímavost problematiky 

vývoje krajiny a uspořádání pozemků. V Radkově Lhotě probíhalo v letech 1946 scelovací 

řízení a jiţ v roce 1947 na scelování navázal Meliorační projekt pro vodní druţstvo 

v Radkově Lhotě, jenţ se zabýval návrhem odvodnění melioračními odpady a úpravou 

stávající hospodářské nádrţe (k. ú. Radkovy). V současné době zde probíhá komplexní 

pozemková úprava v území s nedokončeným scelovacím řízením, neboť scelované 

pozemky byly v terénu vytyčeny, byly stabilizovány a vlastníci se ujali drţby, nebylo však 

vyhotoveno odpovídající mapové dílo. Následně v lokalitě Velkostatku Lhotsko, původní 

majitelky Jaroslavy Kokorové, došlo grafickým přídělovým plánem z roku 1948 

k rozdělení pozemků v rozsahu asi 18 ha. Pozemky byly přídělcům přidělovány na základě 

přídělových listin. Část těchto listin byly předloţeny k zápisu na katastrální úřad a část 

listin chybí. Podle vyjádření pana starosty Oldřicha Tománka příděly, nyní bez listin, 

minimálně 10 let vlastníci uţívali, neţ vstoupili do vznikajícího zemědělského druţstva. 

Výměra parcel činí 6,9480 ha a jsou vedeny na Českou republiku, správce Pozemkový 

fond ČR, neboť katastrální pracoviště vlastnictví bez nabývacího titulu (přídělové listiny) 

nemůţe zavést.  Jedním z významných předmětů KPÚ je vyřešení vlastnictví k pozemkům, 

bez něhoţ není moţná následná realizace ekologických, půdoochranných nebo 

krajinotvorných opatření vycházejících z pozemkové úpravy.    
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Další zajímavostí, kterou poskytuje tato malá vesnička, s necelými dvěma sty 

obyvateli, je období funkčnosti starosty a jeho přístup k fungování celé obce. Starostou je 

zde pan Oldřich Tománek, narozen 19.12.1930, jenţ začínal svou působnost jako tajemník 

národního výboru v roce 1954. V roce 1958 se stal jeho předsedou a od té doby bez 

přestávky aţ do současnosti „starostuje“ obci Radkova Lhota. Před obdobím starobního 

důchodu po boku funkce starosty, působil jako ředitel místního domova důchodců, 

nacházejícího se v zámečku Lhotsko, a ředitel Ústavu sociální péče v Dřevohosticích. 

Podle slov pana starosty se vţdy snaţil o to, aby obec vzkvétala a šetrně hospodařila. Toto 

tvrzení dokazuje zvláštní kouzlo vesnice, kdyţ ji člověk poprvé navštíví. Kulturní dům 

s venkovním posezením a bazénem postavený v rámci akce „Z“ v předrevolučním reţimu, 

v němţ se našlo sídlo i pro obecní úřad, knihovnu, klubovnu svazu dobrovolných hasičů a 

konají se zde plesy i akce jezdeckého klubu, který obec taktéţ podporuje. Nové chodníky a 

místní komunikace, zrekonstruovaná kaplička ve středu obce a sobotní úklidy veřejného 

prostranství je jen malý výčet aktivit, za které pan starosta sklízí veliké uznání a obdiv 

nejen u místních lidí. 

V první části této bakalářské práce popisuji a charakterizuji katastrální území jako 

celek. Klimatologické a hydrologické poměry v území, EVL Dřevohostický les, zařazení 

jednotlivých typů půd k BPEJ a popis prvků ÚSES. Ve druhé části pojednávám o vývoji 

pozemkových úprav z pohledu historického vývoje a popisuji scelovací řízení, které mělo 

v k.ú. Radkova Lhota pro vlastníky pozemků velký význam, neboť půdní drţba před 

scelením byla velmi roztroušená. V rámci scelovacího řízení byly realizovány polní cesty 

s příkopy, aby kaţdý vlastník měl moţnost přístupu ke svému pozemku. Na scelování 

navazoval Meliorační projekt pro vodní druţstvo v Radkovech a Radkově Lhotě, který mi 

zapůjčil pan starosta. Další etapu pozemkových úprav popisuji jednoduché a komplexní 

pozemkové úpravy a následně hodnotím jednotlivé kroky těchto úprav. 
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2. POPIS A CHARAKTERISTIKA KRAJINY V LOKALITĚ 

Celková výměra katastrálního území je 2095398 m
2 

včetně
 
intravilánu, 217 parcel je 

zapsaných na 82 listech vlastnictví.  

 

Úhrnné hodnoty druhů pozemků [2]    

Druh pozemku Výměra (m
2
) 

orná půda 1714615 

zahrada     37189 

ovocný sad     37133 

TTP     11750 

lesní pozemek     67735 

vodní plocha     30119 

zastavěná plocha     40987 

ostatní plocha   155870 

 

2.1. Popis území 

 Katastrální území Radkova Lhota leţí v okrese Přerov a sousedí s obcemi 

Dřevohostice, Blazice, Ţákovice, Bezuchov a Radkovy. Území se nachází v jihozápadní 

části geomorfologického celku nazvaného Podbeskydská pahorkatina (podcelek Kelčská 

pahorkatina, okrsek Vítonická pahorkatina). Má charakter typické, málo lesnaté kulturní 

krajiny Záhoří, jejíţ ráz určuje vedle zvlněného reliéfu především převaţující zemědělské 

vyuţití s rozsáhlými hony orné půdy. Lesní plochy se nachází v severozápadní části k.ú. 

2.2. Klimatické poměry 

Z hlediska makroklimatického se území nachází dle Mapy klimatických oblastí 

Československa v mírně teplé klimatické oblasti, charakterizované dlouhým, teplým a 

mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým 

podzimem a krátkou, mírně teplou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. [3] 
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Základní údaje: 

- Průměrná roční teplota 8,5 °C 

- Minimální průměrná měsíční teplota – leden  -2,5°C 

- Maximální průměrná měsíční teplota – červenec 18,5°C 

- Roční průměr sráţek 654 mm 

- Maximální úhrn sráţek červen – červenec 88 mm 

- Minimální úhrn sráţek únor – březen 67 mm 

- Počet dnů se sněhovou pokrývkou 35 – 40 

2.3. Hydrologické poměry 

 K.ú. Radkova Lhota leţí v hlavním povodí řeky Moravy a v dílčím povodí střední 

Moravy I. – hydrologické pořadí 4-12-02. Z území je v jiţní části povrchová voda 

odváděna tokem Moštěnka, která tvoří katastrální hranici s k.ú. Blazice, jejíţ hydrologické 

pořadí je 4-12-02-084, plocha povodí 109,078 km
2
, maximální průtok Q100= 51m

3
, 

průměrný roční průtok Qa=0,261 m
3
. [4]  Moštěnka je levostranný přítok řeky Moravy a 

její větší přítoky jsou: 

- levé – Blazický potok, Bystřička, Kozrálka, Dobrčický potok, Rumza 

- pravé – Býškovický potok, Dolnonětčický potok, Šišemka, Podolský potok, Tučínský 

potok, Malá Bečva 

 

Obrázek 1 - Tok Moštěnka (foto: R. Brundová, 2010) 
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Severní část území je odvodňována Dolnonětčickým potokem, pravostranný přítok 

Moštěnky, který tvoří katastrální hranici s k.ú. Bezuchov a k.ú. Dřevohostice, hydrologické 

pořadí 4-12-02-081, plocha povodí je 15,331 km
2
, maximální průtok Q100= 29 m

3
, 

průměrný roční průtok Qa=0,08 m
3
. [4]  

 

 

                   Obrázek 2 - Dolnonětčický potok (foto: R. Brundová, 2010) 

 

Délka vodních toků je 3,96 km, z toho 1,69 km upravených. Průtoky v tocích jsou 

přirozeně rozkolísané. Nejvíce vody odteče v jarních měsících, nejméně koncem léta, kdy 

část toků vysychá. Kvalita povrchových a podzemních vod je negativně ovlivněna zejména 

vlivem smyvu půdních částic a průsaků hnojiv a jiných chemických látek z pozemků orné 

půdy. Ke znečištění vod přispívají také komunální odpadní vody svedené bez čištění do 

koryta Moštěnky, případně prosakující z jímek a septiků. Sníţení kvality vody souvisí i 

s narušením její přirozené samočisticí schopnosti vlivem regulace části koryta toku 

Moštěnky.  
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2.4.  Evropsky významná lokalita Dřevohostický les 

Podél Dolnonětčického potoka zasahuje do k.ú. Radkova Lhota Evropsky 

významná lokalita Dřevohostický les. Lokalita je součástí soustavy Natura 2000 a  byla 

vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 

významných lokalit, příloha č. 709, kód lokality CZ07100006, rozloha lokality činí 309,9 

ha a rozkládá se na k.ú. Bezuchov, Dřevohostice, Hradčany na Moravě, Nahošovice, 

Radkova Lhota, Radkovy a Šišma. [5] Jedná se převáţně o zalesněný východní svah 

protáhlého hřebene ve směru jihozápad, s nejvyšším bodem Zajíček (309 m). Vyskytují se 

zde cenné, přírodě blízké, převáţně dubohabrové porosty s navazujícími extenzívně 

sečenými loukami. Různě staré karpatské dubohabřiny jsou lesy tvořené dubem zimním 

(Quercus petraea) nebo dubem letním (Quercus robur) a habrem obecným (Carpinus 

betulus), s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata) a javoru babyky (Acer campestre), místy se 

objevuje bříza bělokorá (Betula pendula). Keřové patro tvoří líska obecná (Corylus 

avellana), hlohy a bylinné patro tvoří druhy jako hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), 

kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), pryšec mandloňovitý (Euphorbia 

amygdaloides). [6] 

 

Obrázek 3 - Dřevohostický les (foto: R. Brundová, 2010) 
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2.5. Geologicko-litologické poměry 

 K.ú. Radkova Lhota se nachází v jihozápadní části geomorfologického celku 

nazvaného Podbeskydská pahorkatina. Nejvyšším bodem je temeno lokality Kleštěnec 

s výškou 287 m a nejníţe poloţeným bodem je dno toku Moštěnka 237 m.  

Území se nachází v oblasti tvořené terciérními a kvartérními pokryvy. Z terciérních 

pokryvů jsou to slínité horniny karpatského flyše. Vyskytují se v menších lokalitách na 

celém území. Jsou barvy olivově šedé s rezivými a hnědými skvrnami. Jsou vápnité a 

zrnitostně těţké. Půdy, které na nich vznikly, jsou těţko obdělavatelné, méně 

vodopropustné. Vznikly na nich illimerizované půdy. Nepatrnou část pokryvů tvoří v  

území flyšové horniny v typickém střídání pískovců a slínů. Tvoří podklad pro hnědozemě. 

Jsou slabě vápnité, místy aţ vápnité. Z kvartérních pokryvů jsou to spraše - eolické 

sedimenty sloţené z částic prachových, jílovitých a CaCO3, barvy okrově ţlutoplavé.  

Půdy, které se na nich tvoří, jsou středně těţké, dobře vodopropustné a obdělavatelné. 

Fyzikální vlastnosti, rovněţ i vodní reţim, jsou poměrně dobré. Sprašové hlíny jsou dalším 

matečním substrátem v k.ú. Radkova Lhota. V podstatě to jsou odvápněné spraše. Jsou 

barvy poněkud tmavší neţ spraše. Fyzikální vlastnosti jsou obdobné jako u spraší. Vznikly 

na nich illimerizované půdy. 

V nivní poloze se vyskytují nevápnité nivní uloţeniny. Jsou to nejmladší horniny, 

které vznikly přeplavením a sedimentací hornin z dalekého a blízkého okolí. Jsou hlinitého 

rázu, často bývají zamokřovány kolísající hladinou spodní vody. Vznikly na nich nivní 

půdy glejové. [7] 

2.6. Bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ) 

Zemědělská půda je podrobněji charakterizovaná bonitovanými půdně 

ekologickými jednotkami (tzv. BPEJ), které jsou základní mapovací a oceňovací 

jednotkou. Jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik 

klimatu, půdy a konfigurace terénu a tudíţ moţné k nim přiřadit parametrizované 

(normativní) údaje o produkčním potencionálu hlavních zemědělských plodin a rovněţ 

ekonomickém efektu, který za daných podmínek přinášejí. Bonitace poskytuje komplexní 

systém hodnocení půdy a pouţívá se zejména: 
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- pro určování půdní úrodnosti zemědělské půdy – přírodních podmínek 

zemědělských půd, 

- při určení úřední ceny zemědělské půdy, 

- pro kategorizaci zemědělského území, 

- při ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). 

BPEJ byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení charakteristik klimatu, 

morfogenetických vlastností půd, charakteristických půdotvorných substrátů a jejich 

skupin, svaţitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti a hloubky 

půdního profilu. Konkrétní vlastnosti BPEJ v bonitačních mapách a databázi jsou 

vyjádřeny pětimístným číselným kódem. Jehoţ 1. číslice značí příslušnost ke klimatickému 

regionu, 2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, 4. číslice stanovuje 

kombinaci svaţitosti a expozice ke světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci 

hloubky a skeletovitosti půdního profilu. [8] 

Celé k.ú. Radkova Lhota spadá do klimatického regionu 3 (symbol regionu T3) – 

region teplý, mírně vlhký, se sumou teplot nad 10°C 2500 – 2800, průměrnou roční 

teplotou 8-9°C, průměrným ročním úhrnem sráţek 550 – 650 mm, 10-20 % 

pravděpodobností suchých vegetačních období (IV.-IX.)  

2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ), coţ je účelové 

seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi charakterizovanými 

morfologickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých 

HPJ výraznou svaţitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm 

hydromorfizmu. [10] 

 

Kód 

HPJ 

Charakteristika HPJ 

14 Luvizemě modální, hnědozemě luvické  včetně slabě oglejených na   sprašových     hlínách     

(prachovicích)     nebo    svahových  (polygenetických) hlínách  s  výraznou eolickou 

příměsí, středně  těţké s těţkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry 

 

20 Pelozemě  modální,  vyluhované  a  melanické, regozemě pelické,   kambizemě pelické i 

pararendziny pelické, vţdy na velmi těţkých  substrátech,  jílech, slínech,  flyši, tercierních  
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sedimentech  a podobně, půdy s malou vodopropustností, převáţně bez skeletu, ale i 

středně skeletovité, často i slabě oglejené 

 

43 Hnědozemě  luvické,  luvizemě  oglejené  na  sprašových hlínách (prachovicích), středně 

těţké, ve  spodině i těţší, bez skeletu  nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení 

 

58 Fluvizemě glejové na nivních  uloţeninách, popřípadě s podloţím  teras,  středně těţké  

nebo  středně  těţké lehčí,  pouze slabě skeletovité,  hladina vody níţe 1 m, vláhové 

poměry po odvodnění  příznivé 

 

4. číslice stanovuje kombinaci svaţitosti a expozice ke světovým stranám. 

Kód Sklonitost Expozice 

0 1 – rovina (0°- 3°) 0 - všesměrná 

1 2 – mírný svah (3°- 7°) 0 - všesměrná 

5. číslice vyjadřuje kombinaci skeletovitosti a hloubky půdního profilu, přičemţ hloubka 

půdního profilu je omezena pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí. 

Kód Skeletovitost Hloubka 

0 0 - bezskeletovitá 0 – hluboká (nad 60 cm) 

1 1 – slabě skeletovitá 0 – hluboká (nad 60 cm) 

V území jsou zastoupeny BPEJ 31400, 31410, 32011,  34300, 34310 a 35800.  

Přehled jednotlivých izolinií jsou znázorněny na mapě BPEJ, příloha č. 1, poskytnuta 

Pozemkovým úřadem Přerov. 

Přehled BPEJ v katastrálním území Radkova Lhota [2]  a ceny dle vyhlášky č. 

3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), příloha 

č. 22 – Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ. 

  

Kód BPEJ Výměra (m
2
) Kč/m

2
 

31400   224925 13,60 

31410   463736 12,50 
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32011     91619   7,28 

34300   401346 11,79 

34310   491747 10,84 

35800   148777 11,59 

Celkem 1822150  

2.7. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

 ÚSES  je dle § 3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. Dle § 4 odst. 1 zák. č. 114/1992 

Sb. je ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uţivatelů 

pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí 

vlastníci pozemků, obec i stát.  

 Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo 

obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem ÚSES je zejména: 

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, 

ekologicky méně stabilní krajinu, 

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, 

- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich 

společenstev (biodiverzity). 

ÚSES se zpracovává ve třech stupních – generel, plán a projekt. 

V k.ú. Radkova Lhota není dosud platný územní plán, jehoţ součástí je řešení prvků 

ÚSES, nachází se ve stavu schválení. Pro správní území Obce Radkova Lhota platí 

nadřazená územně plánovací dokumentace, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, 

vydané 22.2.2008 Zastupitelstvem Olomouckého kraje. 

2.7.1. Dělení ÚSES dle významu 

Nadregionální  ÚSES jsou rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti 

s minimální plochou alespoň 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky existence 

charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci určitého 

biogeografického regionu. V území je zastoupen nadregionálním biokoridorem K144, 
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tvořený osou mezofilní hájovou a ochrannou zónou. Nadregionální biokoridor prochází 

celkově v severojiţním směru západně od k.ú. Radkova Lhota, do kterého zasahuje pouze 

jeho ochranná zóna, zahrnující celé katastrální území obce. Ochranná zóna 

nadregionálního biokoridoru je obvykle vymezována do vzdálenosti 2 km od osy 

nadregionálního biokoridoru. Zastavěná území nejsou do prostoru osy zahrnována. 

Všechny prvky ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm 

ekologické stability nacházející se v ochranné zóně jsou chápány jako součást 

nadregionálního biokoridoru, byť s ním nejsou územně spjaty. [7] 

Regionální ÚSES jsou ekologicky významné krajinné celky s minimální plochou 

podle typů společenstev od 10 – 50 ha. Jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů 

biochor (vyšší jednotka typologického členění krajiny v hierarchii biogeografických 

jednotek) v rámci určitého biogeografického regionu. [9] Regionální úroveň ÚSES 

reprezentuje v území regionální biocentrum 159 Dřevohostický les, vloţený do osy 

nadregionálního biokoridoru, které do území zasahuje v západním okraji. V návrhu 

územního plánu bylo rozšířeno o plochy zahrnuté do EVL Dřevohostický les. 

Lokální ÚSES jsou menší ekologicky významné krajinné celky do 5 – 10 ha, 

jejichţ úkolem je dále rozvíjet regionální ÚSES. Lokální ÚSES je nejhustší síť 

stabilizujících prvků krajiny z hlediska prostorového uspořádání jednotlivých segmentů, 

z nichţ je vytvořena a jeho součástí jsou všechny prvky vyšších sytémů. V zájmovém 

území je zastoupena dvěma hydrofilními a jednou mezofilní větví.  

Hydrofilní větve jednoznačně vymezené jsou vázány na toky Dolnonětčického potoka 

s biocentry mimo řešené území a toku Moštěnky s biocentrem jiţně od zastavěného území 

obce a smíšeným biocentrem u domova důchodců Lhotsko. 

Mezofilní větev navazuje na regionální biocentrum Dřevohostický les severozápadně od 

zastavěného území obce.  
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2.7.2. Skladebné prvky ÚSES 

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a příhodným stavem ekologických 

podmínek umoţňuje existenci přirozených společenstev - biocenóz. 

Biokoridor je krajinná sloţka, která propojuje jednotlivá biocentra a tím umoţňuje 

migraci jednotlivým organismům. např.: potůčky s doprovodnou zelení, remízky, strouhy, 

aleje,... Jedná se o označení souvislé plochy odlišné vegetace (linie nebo pás), které 

prostupují jednotvárnou krajinou. V lese je biokoridorem širší cesta nebo průsek, v polích a 

na loukách mají obdobnou funkci křovinné meze, větrolamy, ţivé ploty či potoční a říční 

luhy. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává 

příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní 

méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umoţňují 

trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady 

druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzoţravců, ptáků, 

obojţivelníků atd.). [12] 

Zpracování ÚSES na úrovni plánu místního ÚSES zpracovala firma Draga 

Kolářová a spol. Brno, Ekologické projektování. Při navrhování biocenter a biokoridorů se 

přihlíţelo k daným minimálním velikostem biocenter, maximální šířky biokoridorů a jejich 

přerušení. 

Minimální velikost biocenter lokálního významu pro lesní společenstva je 3 ha, pro 

mokřady 1 ha, pro luční společenstva 3 ha, pro společenstva stepních lad 1 ha, pro 

společenstva skal 0,5 ha a pro kombinovaná společenstva 3 ha. 

Maximální délky biokoridorů lokálního významu a jejich přípustné přerušení jsou pro: 

- lesní společenstva 2000 m, přerušení maximálně 15 m,  

- mokřadní společenstva 2000 m, přerušení je moţné maximálně na 50 m při 

přerušení zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních 

kulturách,   

- společenstva kombinovaná 2000 m, přerušení 50 m pro zastavěnou plochu, 80 m ro 

přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních kulturách. 
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Minimální šířky biokoridorů lokálního významu pro lesní společenstva je 15 m, pro 

společenstva mokřadů 20 m, pro luční společenstva 20 m, pro společenstva stepních lad 10 

m. [8] 

Navrhovaná biocentra a biokoridory mají plnit v krajině především funkci 

ekologickou, dále pak funkci protierozní (vodní i větrnou), funkci vodohospodářskou 

(zpomalení povrchového odtoku z území a zvýšení vsaku sráţkových vod) a v neposlední 

řadě funkci estetickou. 

Interakční prvky se navrhují především do míst velkých půdních celků, na 

nepřerušených svazích, návětrných plošinách, podél vodních toků, podél cestní sítě a všude 

tam, kde mohou působit esteticky, rekreačně. Mají také významný ekotonový charakter. 

2.7.3. Popis jednotlivých prvků ÚSES 

Jednotlivé prvky ÚSES jsou vyznačeny v mapě, příloha č. 2, poskytnuta 

Pozemkovým úřadem Přerov. Číslování biocenter, biokoridorů a interakčních prvků je 

převzato z plánu místního ÚSES. Dle plánu ÚSES jsou v k. ú. Radkova Lhota jiţ existující 

nebo navrţené tři biocentra, čtyři biokoridory a šestnáct interakčních prvků. 

2.7.3.1. Biocentra 

BC 8  

- Lhotsko, lokální biocentrum, výměra v k.ú. 1,2 ha 

- severní část je tvořena přírodní částí parku u zámečku Lhotsko, uţívaného jako domov 

důchodců. Část parku byla ponechaná vlastnímu vývoji a tím se přiblíţila přírodnímu 

stavu. V porostu se vyskytují dub letní (Quercus petraea), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata), svída krvavá 

(Cornus sanquinea). 

BC 9  

- Dřevohostický les, regionální biocentrum 159, výměra v k.ú. 5 ha 

- vyskytují se zde  cenné,  přírodě blízké, převáţně dubohabrové porosty s navazujícími   

extenzívně sečenými loukami, tvořené dubem zimním (Quercus petraea) nebo dubem 

letním (Quercus robur) a habrem obecným (Carpinus betulus), s  příměsí lípy srdčité 

(Tilia cordata) a javoru babyky (Acer campestre), místy se objevuje bříza bělokorá 
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(Betula pendula).Okraj biocentra je tvořen nivou Dolnonětčického potoka, zde se nachází 

fragmenty druhově bohatých pcháčových luk. 

BC 10  

- U Radkovy Lhoty, lokální biocentrum, výměra v k.ú. 1,4 ha 

- niva Moštěnky, severní část je plocha podmáčených druhově pestrých travinobylinných 

společenstev oddělených od obce meandrujícím tokem s vyvinutým břehovým porostem, 

převaţuje olše lepkavá, vrby, místy topoly. 

2.7.3.2. Biokoridory 

BK 4 a BK 13  

- Dolnonětčický potok, lokální biokoridor, výměra 1,8 ha  

- BK 4 zasahuje do k.ú. Bezuchov, BK 13 zasahuje do k.ú. Dřevohostice 

- upravený vodní tok, zatravněné břehy a nesouvislé břehové porosty s vrbami a topoly, 

místy  

 se nachází olše lepkavá 

BK 10  

- Moštěnka, lokální biokoridor, výměra 1,7 ha 

- přírodě blízký  vodní  tok s  břehovým a doprovodným  porostem, převaţuje olše lepkavá,       

  vrby, místy topoly 

BK 15  

- navrţený v lokalitě „Hatě, Široký, Lesy“, lokální biokoridor, výměra 2 ha 

- přesah a napojení v k.ú. Blazice 

- v západní části trasa prochází lesním porostem (dub letní, habr obecný, bříza bílá, jasan         

ztepilý, lípa srdčitá), v lokalitě „Široký a Hatě“ se v současné době jedná o ornou půdu, 

místy ohroţenou vodní erozí, navrţený v lokalitě „Hatě“ záchytný průleh, pro BK 

druhová skladba s preferencí dubu letního, javoru babyky, lípy a habru, v keřovém 

porostu ţádoucí zastoupení růţe šípkové, lísky obecné a svídy, výsev travobylinné směsi. 
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2.7.3.3. Interakční prvky 

IP 2  

- lokalita „Domoviny“, výměra 0,13 ha, IP navrţený podél polní cesty, která je z větší části 

rozoraná, návrh – realizace polní cesty a výsadba švestky, třešně, jeřáby 

IP 3  

- lokalita „U obrázku“, výměra 1,8 ha, izolovaný lesík, dřevinná skladba ( jasan, bříza, 

lípa, dub), návrh – výsadba dřevin po pravé straně, dnes existující polní cesty, hlavní 

dřevinou by měl být dub zimní, buk lesní, habr obecný, lípa malolistá 

IP 4  

- lokalita „U obrázku“, výměra 0,14 ha, neexistující IP, orná půda ohroţená erozí, návrh – 

polní cesta se stromořadím (třešeň, jeřáb, švestka, jabloně) 

IP 5  

- lokalita „U obrázku“, výměra 0,18 ha, neexistující IP, orná půda ohroţená erozí, návrh – 

polní cesta se stromořadím (třešeň, jeřáb, švestka, jabloně) 

IP 7  

- lokalita „U lesa“, výměra 1,8 ha, neexistující IP, orná půda ohroţená erozí, návrh – výsev 

travobylinné směsi, výsadba keřů líska obecná, hloh obecný, růţe šípková, trnka obecná 

IP 8  

- lokalita „Lesy“, výměra 0,15 ha, existující polní cesta s doprovodným pásem 

travobylinných společenstev a řadou slivoní 

IP 9  

- lokalita „Široký“, výměra 0,15 ha, existující polní cesta s doprovodným pásem 

travobylinných společenstev a řadou slivoní 

IP 10 a IP 11  

- lokalita „U lesa“, výměra 0,5 ha, remíz s dřevinami dub letní, jasan ztepilý,  lípy, javor 

babyka, brslen evropský, hloh obecný,  kalina obecná. 

IP 13 

- lokalita „V koncích“, orná půda, návrh – polní cesta se stromořadím (třešeň, jeřáb, 

švestka, jabloně) 
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IP 59  

- lokalita „Předevsí“, existující zatravněná polní cesta se stromořadím švestek, návrh – 

doplnit výsadbu 

IP 64  

- lokalita „Přední díly a Zátoky“, zatravněná polní cesta se stromořadím švestek, návrh – 

doplnit výsadbu  

 

Obrázek 4 - IP 64 (foto: R. Brundová, 2010) 

 

IP 66  

- lokalita „Přední díly“, orná půda, návrh – polní cesta se stromořadím (třešeň, jeřáb, 

švestka, jabloně) 

IP 67  

- lokalita „Přední díly“, polní cesta se zbytky výsadby švestek, návrh – doplnit výsadbu 

IP 68  

- lokalita „Přední díly“, výměra 0,4 ha, široký pás vegetace podél polní cesty, porost dubu 

a topolu  
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IP 69  

- lokalita „Hatě“, výměra 0,1 ha, pravobřeţný krátký přítok Moštěnky, odvodňovací 

kanál, řídký porost topolů 
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3. VÝVOJ POZEMKOVÝCH ÚPRAV Z POHLEDU HISTORICKÉHO 

VÝVOJE 

Naše krajina je nositelem kulturního dědictví všech epoch a je naším jediným 

ţivotním prostředím. Toto tvrzení podtrhují pozemkové úpravy, které jsou odrazem 

politických, hospodářských, ekonomických a právních poměrů. Krajina v České republice 

prošla vlivem působení člověka sloţitým vývojem, na kterém se podepsaly střídající vlivy 

předchozích období.    

První zemědělskou soustavou u nás byla tzv. přílohová soustava hospodaření, v níţ 

byla zastoupena pole, louky a pastviny. Plocha polí se neosévala celá, její část, tzv. příloh, 

zůstávala neobdělávaná po dobu potřebnou k obnovení úrodnosti. Místně tuto soustavu 

doplňovala téţ ţďárová soustava hospodaření, u které se nová orná půda postupně 

získávala ţďářením, tj. vypálením a vyklučením lesa, popřípadě se provozovalo lesní 

hospodářství, při čemţ se na vykácené ploše pěstovalo obilí mezi pařezy. [13] 

Počátky pozemkových úprav u nás můţeme nalézt jiţ v 12. – 14. století, kdy byly 

osídlovány okrajové části našich zemí, aby půda jejím vlastníkům (panovníkovi a ostatním 

feudálům) přinášela zisk. Do 12. století u nás probíhala vnitřní kolonizace. Nájemce byl 

nesvobodný na nesvobodné půdě, patřící feudálovi. V  období velké kolonizace došlo 

k vytvoření struktury půdního fondu, jejíţ základ je v naší krajině patrný dodnes. 

Osidlování prováděl měřič, zvaný lokátor, ten stanovil hranice mýcení lesa, místo pro 

osadu, průběh cest, lokality orné půdy, pastvin a rozdělil půdu mezi kolonisty. Nájemce 

získal půdu „zákupním penízem“, osobně byl svobodný na nesvobodné půdě, ta i nadále 

patřila feudálovi. Nájem byl sjednaný písemně, dědičný a nevypověditelný. 

Koncem 18. století – za vlády Marie Terezie – období tzv. Raabizace. Je to období 

nařízených velkých pozemkových úprav, nazvaných podle autora návrhu F. A. Raaba, 

která řešila převedení poměrně rozsáhlých pozemků do vlastnictví drobných a středních 

zemědělců. Tato reforma probíhala v letech 1775 - 1785 a mezi poddané byla 

rozparcelována půda korunních (státních) statků, půdy královských, církevních a 

jezuitských měst. Rozdělením velkostatků vzniklo v Čechách 128 nových vesnic a na 

Moravě asi 67. 
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Rozvíjely se i další způsoby pozemkových úprav, zejména separace, konsolidace, 

arondace a komasace. Separace znamenala slučování pozemkové drţby jednotlivých 

hospodářství v samostatné dvorce, konsolidace řešila zpřístupnění pozemků z veřejných 

cest a úpravu tvarů pozemků. Arondace byla dobrovolná výměna pozemků mezi dvěma 

nebo několika sousedními zemědělci vytvářející větší a souvislejší pozemkové celky. 

Nejlepším způsobem byla komasace neboli scelování pozemků, zaloţená na takové 

výměně pozemků jednotlivých majitelů, při které drobné a roztroušené pozemky nahradily 

pozemky náhradními na několika málo místech, ve větších celcích a ve stejné hodnotě a 

výměře, jako byly pozemky původní. [13] 

Císařským patentem z  23.12.1817 byl dán podklad pro zaloţení  stabilního katastru 

za účelem jednoduchého a spravedlivého vyměření pozemkové daně. Omezníkované 

pozemky byly zaměřeny, byl oceněn jejich výtěţek a vznikl mapový a písemný operát. U 

pozemků se určoval tzv. čistý výnos, jenţ byl výnos, kterého mohl drţitel pozemku 

dosáhnout při obvyklém obhospodařování půdy v roce průměrné úrodnosti po odečtení 

všech nutných a v obci obvyklých výloh na osev, zpracování půdy, sklizeň a posklizňovou 

úpravu plodin. Určením výnosu byli pověřeni odhadní komisaři. 

7. září 1848 byl vydán patent o zrušení poddanství a robot. Bývalí poddaní se stali 

majiteli pozemků, které dosud obdělávali. Převzetí pozemků do vlastnictví bylo spojeno 

s úhradou ceny. Tím vznikla dosti velká zadluţenost rolníků a dochází k rozsáhlému dělení 

gruntů, které do zániku feudalismu nebylo bez souhlasu vrchnosti moţno dělit. Původní 

lány stále častěji rozdělovány při dědictví, při odprodávání jednotlivých pozemků nebo 

jejich částí pro jejich zadluţenost, věnem při sňatcích, při stanovování výměnku apod. 

Nemalý podíl na tříštění měla i výstavba technických děl, zvláště ţeleznice, silnic, regulace 

toků apod. Tak se za několik generací změnil vzhled katastru k nepoznání. Pozemky 

nových vlastníků byly často rozptýlené, nevhodných tvarů, řada z nich nepřístupných. 

V období 1856 – 1858 proběhlo první dobrovolné scelování pozemků v Záhlinicích 

na Hané zásluhou Františka Skopalíka (1822-1891), průkopníka pozemkových úprav. 

V Záhlinicích se scelování zúčastnilo 12 posedníků (chalupníci a zahradníci), jeden 

čtvrtláník, 16 půlláníků, jeden hostinský, jeden mlynář a jeden velkostatek (jednalo se o 

hraběte Stockau z Napajedel, který měl v Záhliních dvůr). Výsledky scelování pozemků 

byly nečekané a ve svých důsledcích velmi úspěšné. Velikost pozemků se v průměru 
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zvětšila 5-9 krát, čímţ se sníţila rozptýlenost, střední dopravní vzdálenost k pozemkům 

jednotlivých hospodářství se zkrátila o 30-40 %, odstranila se nepřístupnost některých 

pozemků z veřejných cest, částečně se zvětšila výměra pozemkového majetku kaţdého 

účastníka (kromě velkostatku) cca o 0,45 ha jako důsledek částečného přerozdělení 

systému polních cest, ale patrně hlavně proto, ţe v rámci scelování došlo k přidělování 

bývalých dominikálních pastvin jednotlivým majitelům. [14] Podle vzoru Záhlinic bylo 

provedeno scelení ještě v 17 moravských obcích. Později se ukázalo, ţe nelze dosáhnou 

100% souhlasu všech vlastníků pozemků v celém scelovaném obvodu a bylo nezbytné 

vypracovat scelovací zákon.  

V roce 1883 byl vydán říšský rámcový scelovací zákon.  Na základě rozdílné 

politické situace v českých zemích se scelovací práce prováděly na Moravě a ve Slezsku. 

Na Čechy se říšský zákon nevztahoval a scelování se provádělo na základě dobrovolnosti a 

za 100 % souhlasu všech účastníků. Proto se od roku 1890 do roku 1940 podařilo na území 

Čech provést scelování ve dvou obcích. V roce 1940 byla rozšířena působnost moravských 

zemských scelovacích zákonů i na Čechy. 

V roce 1948 byl přijat zákon č. 46/1948 Sb., o trvalé úpravě vlastnictví 

k zemědělské a lesní půdě (nová pozemková reforma). Dále byl vydán zákon č. 47/1948 

Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (zákon scelovací), který 

obsahoval jednotné právní normy pro celou republiku. Výhodou THÚP bylo, ţe veškerá 

iniciativa měla být v rukou samotných zemědělců. Scelování se mělo provádět 

prostřednictvím scelovacích druţstev, jejichţ členy byli všichni přímí účastníci PÚ a 

zástupce obce. Velký důraz kladl nový scelovací zákon při řešení nároků na náhradní 

pozemky. Měla být zachována kvalita, výměra a vzdálenost nových pozemků ve srovnání 

s původními pozemky. Nepatrné rozdíly mohly být vyrovnány penězi. Následně přišel 

socialistický převrat a zákon se v praxi nemohl projevit. 

Období 1948 – 1989 je obdobím budování socialismu i v zemědělství. V roce 1949 

byl přijat zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských druţstvech, s úkolem co 

nejrychleji zavést tzv. socialistickou zemědělskou velkovýrobu. Klasické pozemkové 

úpravy na základě vlastnictví zcela skončily a rozhodující bylo pouze uţívání pozemků. 

Projekty byly na základě vládního nařízení č. 47/1955 Sb., o opatření v oboru 

hospodářsko-technických úprav pozemků přejmenovány na projekty Hospodářsko-
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technické úpravy pozemků. Úkolem bylo scelení roztříštěných pozemků, rozorání mezí  a 

mnohonásobné zvětšení jednotlivých zemědělských pozemků. To mělo vliv na vzhled 

krajiny i její ekologické vlastnosti. Po roce 1960 byla socializace vesnice dokončena a 

nastalo slučování JZD do větších celků. Tím dochází ke scelení pozemků do ještě větších 

výměr s cílem maximálního vyuţití půdního fondu pro zemědělskou velkovýrobu 

s bezohlednou likvidací rozptýlené zeleně.  Dále dochází k napřimování a úpravám toků, 

ale také k odvodnění zamokřených orných pozemků a vlhkých luk, které jsou obtíţně 

přístupné pro těţkou mechanizaci. Po roce 1974 probíhalo období tzv. koncentrace, kdy se 

zemědělské podniky slučovaly do ještě větších s výměrami aţ 10000 ha. V roce 1976 byla 

zpracována Metodika souhrnných pozemkových úprav, která měla umoţnit, aby se PÚ 

řešily s ohledem na ekonomiku, ale i ochranu ţivotního prostředí, ochranu půd a čistoty 

vod. Navrhovaná opatření většinou nebyla realizována a zůstala pouze jako návrh. 

3.1. Pozemkové úpravy po roce 1989 

Po roce 1989 nastává nová politická situace v zemi a uvedení nových zákonů 

k napravení křivd, spáchaných na vlastnících pozemků i celém ţivotním prostředí. V roce 

1991 byl vydán zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku (zákon o půdě) a zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech. Na základě toho zákona byly zřízeny okresní pozemkové úřady 

jako součást okresních úřadů a Ústřední pozemkový úřad. Zemědělský majetek se 

restitucemi vracel původním vlastníkům a začala nová etapa pozemkových úprav na 

základě vlastnictví. Pozemky vrácené restitucemi vlastníkům jsou většinou součástí 

rozsáhlých honů a bez moţného přístupu k nim. Tuto situaci pomáhaly řešit JPÚ, které 

touto formou pozemkové úpravy zřizovaly tzv. zatímní uţívání. Vlastník za své 

nepřístupné pozemky dostával do uţívání jiné stejně hodnotné pozemky jiného vlastníka. 

Avšak toto období je pouze přechodné, neboť se začínají  stupňovat  případy, kdy zatímní 

uţivatelé přestávají z různých důvodů hospodařit nebo vlastníci pozemků, kteří dosud 

nehospodařili a museli strpět na svých pozemcích zatímního uţivatele, sami hodlají se 

svými pozemky nakládat.  

Potřebný pořádek vlastnických a uţivatelských vztahů cestou pozemkových úprav 

má za úkol zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
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zemědělskému majetku a prováděcí vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění 

pozemkových úprav a náleţitostech návrhu pozemkových úprav. Pozemkové úřady byly 

ke dni 1.1.2003 převedeny pod působnost ministerstva zemědělství ČR. Pozemkovými 

úpravami se ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve veřejném zájmu prostorově a 

funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a 

vyuţití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální 

hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva 

a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 

ţivotního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení 

ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouţí pro obnovu katastrálního 

operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy tedy řeší nové 

vlastnictví půdní drţby a současně se jimi realizují polní cesty, vodohospodářská, 

protierozní, ekologická i krajinotvorná opatření. 

3.2. Scelovací řízení v k.ú. Radkova Lhota 

Scelovací řízení v k.ú. Radkova Lhota probíhalo podle nařízení ministerstev orby, 

vnitra, spravedlnosti a financí ze dne 30.11.1911 č. 13, Nařízení o scelování 

hospodářských pozemků, jakoţ i dělení společných pozemků a upravení společných práv 

uţívacích a správních k nim se vztahujících (o agrárních operacích) na Moravě. Informace 

ke scelovacímu řízení jsem čerpala ze Scelovacího operátu Obce Radkova Lhota, který mi 

byl zapůjčen Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov. 

Vlastní scelovací práce tvořily: 

a) určení a zaměření scelovacího obvodu mimo intravilán obce, někdy i lesy, 

b) odhad pozemků - bonitace, odhad jakosti půdy se současným oceněním prováděný 

podle posudku znalců, 

c) projekt společných zařízení- komunikace, vodohospodářská zařízení, odvodňovací 

kanály, úprava menších toků aj. (na ztrátách ploch pro tato zařízení se podíleli 

účastníci v poměru výměr svých pozemků), 

d) nové rozdělení náhradních pozemků vycházelo ze zásad stejné průměrné 

vzdálenosti, bonity (+/- 2,5% z ceny), plošné výměry (+/- 5%) a malého počtu nově 

navrţených pozemků. Současně se vydělovaly plochy pro veřejné účely, na 

stavební rozvoj obce a záhumenky. 
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Scelovací řízení probíhalo ve třech fázích. Fáze předběţná zahrnovala především označení 

hranic scelovacího obvodu, zjištění dosavadního drţebního stavu a ocenění jednotlivých 

nemovitostí. Fáze hlavní zahrnovala vypracování, projednání a provedení projektu 

společných zařízení, soupis přání a poţadavků vlastníků, stanovení náhradních pozemků a 

potvrzení scelovacího plánu. Fáze závěrečná zahrnovala sestavení pomůcek pro změnu a 

opravu nebo zaloţení pozemkové knihy a pozemkového katastru a vyhlášku o zakončení 

scelovacího řízení. 

3.2.1. Zahájení scelovacího řízení 

Návrh na zahájení řízení pro scelování hospodářských pozemků v obci Radkova 

Lhota, soudní a politický okres Holešov, byl podán u Zemské komise pro agrární operace 

v Brně dne 1.2.1939. Při zahajovacím řízení hlasovalo pro řízení ze 70 účastníků 26 

účastníků s čistým výnosem 4397,72 Kč o výměře 128,0647 ha. Celkový katastrální výnos 

činil 7015,84 Kč, tudíţ při hlasování byla pro řízení více neţ 1/2 čistého výnosu. Úhrnná 

plocha obce podle katastrálních výkazů činí 209,0180 ha. 

Předloţené ţádosti zemská komise vyhověla a zahajovací řízení bylo ustaveno 

nálezem č. 191 ze dne 1.3.1940. Proti tomuto nálezu podalo 10 účastníků odvolání 

k Ministerské komisi pro agrární operace v Praze, která svým rozhodnutím č. 100 ze dne 

14.9.1942 zamítla všech deset odvolání jako neodůvodněné. Provedení agrární operace – 

scelování hospodářských pozemků bylo přiděleno do působnosti Čsl. místního komisaře 

IV. pro agrární operace v Olomouci, a to výnosem Zemské komise pro agrární operace 

v Brně č. 784. Dne 7.9.1943 proběhla volba scelovacího výboru, ukazatelů hranic a 

odhadního výboru. Do scelovacího výboru bylo zvoleno 8 členů, do odhadního výboru byli 

zvoleni 1 místní odhadce, 5 třídníků a 3 náhradníci. 

S technickými pracemi se začalo dne 26.7.1943 podle vládního nařízení č. 

171/1940 Sb., o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové drţby, 

doplněné vládním nařízením č. 208/1943 Sb.  

3.2.2. Scelovací obvod  

 Do obvodu scelovacího řízení byly zahrnuty veškeré hospodářské pozemky, které 

se nacházely v k.ú. Radkova Lhota a obvod byl totoţný s katastrální hranicí. Intravilán  
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obce  a  majetek Lhotského velkostatku a k němu náleţející lesní komplex byly ze scelení 

vyloučeny. Z důvodů lepší úpravy pozemkové drţby, účelného projektu společných 

zařízení a napřímení katastrální hranice byly zahrnuty do scelovacího obvodu  i část k.ú. 

Blazice o výměře 24,6435 ha a k.ú. Bezuchov o výměře 24,5803 ha. Podle rejstříku drţby 

činila úhrnná plocha scelovacího obvodu obce Radkova Lhota 258,4380 ha. Z přílohy č. 3, 

mapa před scelením zapůjčena Pozemkovým úřadem Přerov, je zřejmé, ţe půdní drţba 

v k.ú. Radkova Lhota byla velmi rozptýlená a někteří vlastníci měli ve svých knihovních 

vloţkách zapsány i desítky parcel.  

Území scelovacího obvodu patřilo k soudnímu okresu Bystřice pod Hostýnem a 

politickému okresu Holešov. Hraničí na severu s okresní silnicí Bezuchov – Ţákovice,  na 

severozápadě tvoří katastrální hranici s k.ú. Dřevohostice a k.ú. Bezuchov Dolnonětčický 

potok. Jiţní část scelovacího obvodu tvoří hranice s k.ú. Radkovy a na východní straně 

katastrální hranice s obcí Blazice. 

Původní průběh hranic mezi jednotlivými k. ú. byl ve scelovacím řízení zčásti 

ponechán beze změn a zčásti byly provedeny nezbytné změny. Obchůzka hranic proběhla 

za přítomnosti zástupců dotčených obcí a scelovacího výboru dne 7.10.1943 a navrţené 

změny schváleny a odsouhlaseny. 

1) Katastrální hranice Radkova Lhota – Bezuchov, kterou tvořila před scelováním 

vlnitá hraniční cesta byla napřímena. Dále klikatý tok starého Dolnonětčického 

potoka byl regulovaný, napřímený a vybudovaný jako odpad. Po provedené 

regulaci nová katastrální hranice prochází středem Dolnonětčického potoka. 

2) Katastrální hranice Radkova Lhota – Dřevohostice byla před scelováním tvořena 

klikatým Dolnonětčickým potokem, který byl regulací napřímen a hranice mezi 

obcemi prochází středem tohoto toku aţ k trojmezí k.ú. Radkova Lhota – 

Dřevohostice – Radkovy. 

3) Katastrální hranice Radkova Lhota – Radkovy původně velmi klikatá byla 

napřímena. Od výše uvedeného trojmezí vedla katastrální hranice středem 

Dolnonětčického potoka a přecházela v pravém úhlu do středu hraniční cesty, dále 

pak podél silnice a v ostrém úhlu k jihu se lomila aţ k toku Radkovka (později je 

tok nazván Moštěnka) a pokračovala středem regulovaného toku aţ k trojmezí 

Radkova Lhota – Radkovy – Blazice. 
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4) Katastrální hranice Radkova Lhota – Blazice byla velmi nerovná a proto radikálně 

napřímena. Vedle, podél toku Radkovka, kde se v pravém úhlu jiţním směrem 

lomila a navazovala na původní katastrální hranici. Celá tato trať byla ze scelení 

vyloučena. 

5) Katastrální hranice Radkova Lhota – Ţákovice procházela středem okresní silnice 

do Bezuchova. 

3.2.3. Průběh scelovacího řízení 

Ke zjištění původního drţebnostního stavu a důkazu vlastnického práva 

k jednotlivým pozemkům byly pouţity výpisy z pozemkové knihy. Plošná výměra 

jednotlivých parcel byla převzata z katastrálních operátů. Jména, bydliště vlastníků a 

soupis jejich parcel byl součástí rejstříků drţebností I. – III. díl, v němţ účastníci byli 

seřazeni podle abecedy a jednotlivé litery označeny písmeny. 

Odhad pozemků zahrnutých do scelovacího řízení byl proveden na základě 

zkušeností místních znalců, zároveň účastníky scelování, a úředního hospodářského znalce. 

Bylo stanoveno 11 tříd rolí, 5 tříd luk a ceny k jednotlivým třídám stanovili podle dohody 

třídníci, místní znalci a úřadní hospodářský znalec. 

Ceny jednotlivých tříd rolí za 1 ha 

třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

Kčs 

/ha 

35000 33000 31000 28000 25000 22000 19000 16000 12000 9000 7000 

Ceny jednotlivých tříd luk za 1 ha 

třída I. II. III. IV. V. 

Kčs/ha 31000 28000 25000 19000 9000 

Před provedením vlastního odhadu bylo území pedologicky prozkoumáno, 

z jednotlivých tratí odebrány vzorky a zaslány do pedologické laboratoře Zemské komise 

pro agrární operace v Brně k chemické a mechanické analýze. Výsledky této analýzy 

slouţily jako podklad k zařazení jednotlivých parcel do tříd. 
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Účastníci scelení měli moţnost svá přání a poţadavky zanést do protokolu přání. 

Ukázka tohoto protokolu je přílohou č. 4.  

Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných 

zařízení. Společná zařízení byla nejdříve projektována na mapových podkladech, pak 

v přírodě vytyčena a po schválení scelovacího výboru omezníkována. Příkopy byly 

napřímeny a dodatečně prohloubeny, některé nově zřízeny. Projekt polních cest byl po 

předběţném vytyčení v terénu prozkoumán přednostou technického oddělení a technickým 

konzulentem Zemské komise pro agrární operace v Brně. Nová cestní síť byla schválena 

výměrem Místního komisaře IV. pro agrární operace v Olomouci č. 590 ze dne 18.4.1946. 

Následkem zřízení nových cest a příkopů vznikl příspěvek na společná zařízení, na který 

přispívali účastníci podle poměru plochy a ceny pozemků zahrnutých do scelování. 

Příspěvek na společná zařízení v k.ú. Radkova Lhota byl stanoven na 4,9% v ploše, 5,40 % 

v ceně, v k.ú. Bezuchov  na 1,50 % v ploše, 0  %  v ceně a v k.ú. Blazice na 7,68 % 

v ploše, 7,74 % v ceně. Příloha č. 5 je ukázka výpočtu příspěvků na společná zařízení. 

Náhradní pozemky byly nejdříve navrţeny na mapě, kdy byl brán zřetel na 

protokoly přání a ve dnech 13. – 25.5.1946 s jednotlivými účastníky  navrţený stav 

odsouhlasen. Náhradní pozemky byly podle ploch a cen zapsány v rejstříku náhrad. 

Kaţdému účastníkovi byl proveden výpočet vzdálenosti pozemků před a po scelování.  Pro 

rozdíl mezi nárokem a náhradou byl vyhotoven zvláštní seznam vyrovnání penězi, kde 

bylo velmi pečlivě stanoveno, kdo z vlastníků za nové pozemky ze scelení doplatí určitou 

částku či mu bude částka vyplacena jako kompenzace za překročení přiměřenosti. 

Vytyčené a omezníkované pozemky byly  na základě nálezu Zemské komise pro agrární 

operace v Brně č. 2203 ze dne 12.3.1947 odevzdány novým majitelům. 

Na scelování hospodářských pozemků navázal v dubnu 1947 Meliorační projekt 

pro vodní druţstvo v Radkovech a Radkově Lhotě, který řešil všechny meliorační potřeby 

ve scelovacím obvodě. Rozsah melioračních potřeb je zapsán v protokole  ze dne 

4.10.1943, kde je stanoveno, ţe projekt zaměří a vypracuje technické oddělení čs. místního 

komisaře I. pro agrární operace v Brně. Projektovány byly meliorační odpady O1 – O8 

v nejniţších místech, aby mohly odvést povrchové a prosakující podzemní vody. Dále 

úprava stávající hospodářské nádrţe (k.ú. Radkovy), která slouţila k poţárním účelům a k 

proplachování kanalizačního potrubí a dílčí plošné odvodnění v jednotlivých tratích o 
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rozloze 145 ha. Na území o různém sloţení půdy byly vykopány sondy a vzorky 

podrobeny mechanickému rozboru v pedologické laboratoři Zemského národního výboru 

v Brně. Podle výsledků průzkumu byly navrţeny rozchody a hloubky drenáţí.    

Obsah projektu: 

1. Návrh odvodnění melioračními odpady – popis jednotlivých melioračních odpadů, 

délka, hloubka, šířka a vyústění odpadů, pouţitý materiál, způsob opevnění břehů, 

atd.  

2. Úprava stávající hospodářské nádrţe ( k.ú. Radkovy) – celková plocha nádrţe je 

322 m
2
, popis opevnění svahů, vypouštěcího zařízení a údrţba nádrţe. 

3. Generelní návrh na odvodnění pozemků drenáţí  - navrhované plošné odvodnění je 

doplňkem stávajícího. 

Celková odvodněná plocha o výměře 144,5524 ha byla rozvrţena na 43 vyústních 

skupin, z nichţ 27 skupin o ploše 108,4132 ha svedeno do melioračních odpadů a ostatní 

vyúsťují do zčásti regulované Radkovky a Dolnonětčického potoka. 

Rozpočet melioračního zařízení byl sestaven na podkladě cen materiálu a práce 

odpovídajícím půdním a trhovým poměrům v dubnu 1947. Celkový rozpočet byl vyčíslen 

pro jednotlivé odpady a celková částka činila 2660000,00 Kčs. 

Ke schválení Melioračního projektu pro vodní druţstvo v Radkovech a Radkově 

Lhotě byli pozváni: 

- Vodoprávní technik a zástupce vodohospodářského oddělení při ONV v Přerově, 

- Správa státních silnic v Holešově, 

- Přednosta čs. místního komisaře IV. pro agrární operace v Olomouci, 

- Projektant ing. František Caletka, 

- Scelovací výbor v Radkovech a Radkově Lhotě, 

- Vodní druţstvo pro regulaci Dolnonětčického potoka, 

- Stavební správa pro regulaci řeky Moravy v Olomouci, 

kteří jednohlasně odsouhlasili rozsah sluţebností. Sluţebnost spočívala ve strpění přístupu 

a příjezdu za účelem oprav, udrţování a čištění melioračního zařízení, strpění skládky 

materiálu a vypouštění vody. Udrţování zařízení a placení eventuelních náhrad za škody 

vzniklé při zřízení a údrţbě melioračních zařízení přísluší scelovacímu výboru a vodnímu 

druţstvu.  
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Dne 3.6.1948 Okresní národní výbor v Přerově, vodohospodářské oddělení, revizní 

zprávou pro projekt odvodnění pozemků v Radkovech a Radkově Lhotě odsouhlasil celý 

projekt jako správně zpracovaný a vyhovující a rozdělení drenáţní sítě je provedeno 

s ohledem na tvar území. Příloha č. 6 přehledná situace odvodňovaného území, příloha č. 7 

kopie výkazu prací s materiálem na odpadech a hospodářské nádrţi. 

3.3. Jednoduché pozemkové úpravy 

 V období po roce 1960 vznikala na našem území velmi rozsáhlá aţ gigantická 

jednotná zemědělská druţstva a státní statky, někdy o rozloze aţ 10000 ha, s cílem 

maximálního vyuţití zemědělského půdního fondu a to bez ohledu na vlastnictví 

k pozemkům. Nadměrným zvětšováním pozemků docházelo k rozorávání mezí, rušení 

původní cestní sítě, likvidace volně rostoucí zeleně a přírodních remízků. Tímto nešetrným 

zacházení docházelo k přetváření krajiny a vyvstaly na povrch negativní vlivy 

velkoplošného hospodaření, kterými byly zvyšování vodní eroze půdy, znečišťování 

povrchových a spodních vod v důsledku nadměrného pouţívání umělých hnojiv a 

chemické ochrany rostlin. 

 Po roce 1989 bylo nezbytné vlastníkům, kteří si o to poţádali, umoţnit 

hospodaření na zemědělské půdě. Většina původních pozemků vlastníků však byla 

nepřístupných zánikem cestní sítě a rozptýlených v rozsáhlých honech. Tuto situaci bylo 

moţné přechodně řešit institutem zatímního bezúplatného uţívání v rámci jednoduchých 

pozemkových úprav, jenţ měly oporu v zákoně č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech s následnou novelou zákona č. 38/1993 Sb. Vlastník, který chtěl 

hospodařit, dostal za své nepřístupné pozemky do uţívání pozemky jiného vlastníka o 

srovnatelné výměře, kvalitě a vzdálenosti. Podle vyhlášky č. 427/1991 Sb., kterou se 

stanoví náleţitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování kvality a výměry 

vyměňovaných pozemků, dle § 2 a § 3 rozdíl v ceně vyměňovaných pozemků nesmí 

překročit bez souhlasu vlastníka 3 % ceny, rozdíl mezi výslednou vzdáleností původních a 

vyměňovaných pozemků nesmí překročit 20 % a rozdíl ve výměře nesmí bez souhlasu 

vlastníka překročit 10 %. 

Tyto stejně hodnotné pozemky dostal vlastník pouze do zemědělského uţívání a 

bez souhlasu „spodního“ vlastníka na nich nemohl vysazovat trvalé porosty, měnit druh 
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pozemku nebo zakládat stavby. Umístění pozemků do ZBÚ bylo v rámci správního řízení 

projednáno s ţadatelem, spodním vlastníkem, jehoţ pozemek byl přidělen do ZBÚ i 

zástupcem zemědělského druţstva jakoţto znalcem situace v terénu. Na základě 

zpracovaných projektů JPÚ byly vlastníkům vydávány oznámení o přidělení pozemků do 

zatímního bezúplatného uţívání, které slouţilo hospodařícím subjektům jako doklad o 

uţívání pozemků pro poskytování dotací z dotačních titulů ministerstva zemědělství. 

Projekty JPÚ jsou archivovány na pozemkových úřadech v celé České republice. 

V rámci JPÚ proběhly v k. ú. Radkova Lhota dvě etapy. První etapa byla 

dokončena v srpnu 1992, zpracovatelem projektu bylo ZD Drahotuše, projekce 

pozemkových úprav. Pozemky o celkové výměře 2,0672 ha byly vyčleněny dvěma 

vlastníkům a to: 

Vlastník List vlastnictví Výměra (ha) 

Bělánek Bohuslav 71 0,1136 

Svobodník Milan 7 1,9536 

V další etapě zpracované v červnu 1995 firmou Genoservis, a.s., projekční 

středisko Přerov byly pozemky o celkové výměře 4,9936 ha vytyčeny třem účastníkům a 

to: 

Vlastník List vlastnictví Výměra (ha) 

Hanulíková Stanislava 46 1,0460 

Klvaňa Josef 39 3,4137 

Kuba Petr a Pavla 11 0,5339 

 

Zbývající zemědělskou půdu v katastrálním území obhospodařuje ZD 

Dřevohostice. 

Údaje a mapa JPÚ Radkova Lhota, která je přílohou č. 8, mi byly poskytnuty 

Pozemkovým úřadem Přerov se souhlasem paní ředitelky Ing. Svatavy Volkové. 

JPÚ s vyuţitím zatímního uţívání byly aplikovány do konce r. 2002. Bylo tak 

poměrně rychle dosaţeno stavu, ţe rozhodující části vlastníků, kteří chtěli po r. 1989 

hospodařit, byl tento záměr umoţněn. Taková řízení byla vedena ve 20 tis. případech na 

ploše cca 330 tis. ha. Tímto způsobem sice bylo dočasně vyřešeno uţívání pozemků, ale 

nikoliv v souladu s vlastnickými právy k pozemkům. Je proto nutné celou situaci dořešit, 

tzn. postupně upravit vlastnické vztahy tak, aby odpovídaly podmínkám efektivního 
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hospodaření, tzn. dle moţností s ohledem na jiţ zaloţené uţívání pozemků. To je moţné 

docílit v rámci pokračování jednoduchých pozemkových úprav do výměny vlastnických 

práv k pozemkům nebo ještě lépe komplexních pozemkových úprav. [15]     

3.4. Komplexní pozemkové úpravy  

Tato forma pozemkové úpravy uţ ze svého názvu vyjadřuje, ţe jde o komplexní 

řešení daného k. ú., mimo intravilán, a je-li to k dosaţení cílů PÚ vhodné, lze zahrnout do 

obvodu KPÚ pozemky v navazující části sousedního k.ú. Celý proces KPÚ je velice 

náročný s ohledem na finanční stránku, ale také rozsahem prací, délkou trvání a 

spolupracováním s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemků.  

Při provádění KPÚ dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků 

všech vlastníků půdy v řešeném území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto 

pozemků v terénu. Současně se pomocí PÚ zajišťují podmínky pro zlepšení ţivotního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické 

stability krajiny a dále jsou základem pro obnovu katastrálního operátu. 

Cíle pozemkových úprav: 

- obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě 

- vytvoření podmínek pro racionální hospodaření 

- rozvoj trhu s půdou především směrem k zemědělství 

- důsledná ochrana zemědělské půdy jako výrobního prostředku 

- ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových 

škod 

- obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické stability 

Výsledkem pozemkových úprav je: 

- obnovený digitalizovaný KN s optimalizovaným uspořádáním půdní drţby a jasně 

definované práva k jednotlivým pozemkům 

- schválený plán společných zařízení zahrnující technické a další opatření slouţící ke 

zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření, opatření k ochraně 

a tvorbě ŢP 

- nezbytný podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy [8] 
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Ukončené KPÚ v ČR (stav k 31.12.2010) 

 

Kraj Počet KPÚ Výměra (ha) 

Středočeský kraj   179   71 842,91 

Jihočeský kraj   173   67 602,48 

Karlovarský kraj     47   14 022,39 

Plzeňský kraj   121   42 116,35 

Liberecký kraj     19     5 945,85 

Ústecký kraj     49   20 312,51 

Královéhradecký kraj     90   35 565,94 

Pardubický kraj     74   36 082,42 

Jihomoravský kraj   156   99 303,31 

Zlínský kraj     33   13 338,60 

Kraj Vysočina   103   46 210,90 

Olomoucký kraj     78   36 580,01 

Moravskoslezský kraj     20   14 821,19 

Celkem 1142 505 744,87 

Zdroj: www.eagri.cz 

Vlastní proces v pozemkových úpravách je řízen zákonem č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů. Jejich rozsah musí splňovat veškeré náleţitosti definované zákonem [16], 

vyhláškou Mze ČR č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náleţitostech návrhu pozemkových úprav a podporou legislativních nástrojů je Metodický 

návod k provádění pozemkových úprav, vydaný Mze – ÚPÚ. Vzhledem k tomu, ţe PÚ 

jsou nástrojem k obnově zaniklých cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních 

krajinotvorných elementů musí se zpracovatelé návrhů PÚ i pozemkové úřady řídit řadou 

zákonů a vyhlášek nezbytných k naplnění tohoto poslání. Jedná se zejména o předpisy 

z oblastí katastru nemovitostí a zeměměřičství, zemědělského půdního fondu, ochrany 

ţivotního prostředí, vod, oceňování majetku, územního plánování a stavebního řádu, 

pozemních komunikací, Pozemkového fondu ČR, Správním řádem atd.  

http://www.eagri.cz/
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3.4.1. Postup a průběh KPÚ 

Postup jednotlivých kroků, průběh a náleţitosti KPÚ jsou dány zákonem [16], 

vyhláškou [17] a metodikou [18]. 

Etapy KPÚ: 

1. Zahájení řízení  

Řízení o PÚ se vţdy zahajuje z podnětu pozemkového úřadu a to na základě poţadavku 

vlastníků pozemků, v důsledku stavební činnosti (např. stavba dálnic) nebo jiných důvodů 

(např. vyřešení protipovodňových opatření). O zahájení musí být vyrozuměny dotčené 

orgány státní správy, které ve lhůtě 30 dnů zasílají své podmínky a stanoviska pro danou 

PÚ. 

2. Účastníci řízení 

Účastníky řízení jsou vlastníci pozemků, fyzické a právnické osoby, které jsou dotčeny 

řešením PÚ; stavebník, je-li provedení PÚ vyvoláno v důsledku stavební činnosti; obce, 

v jejichţ obvodu jsou pozemky zahrnuté do PÚ a obce sousedící, pokud do 30 dnů od 

výzvy pozemkového úřadu přistoupí k řízení jako účastníci. 

3. Úvodní jednání 

Pozemkový úřad svolá úvodní jednání, kde jsou účastníci řízení a další subjekty seznámeni 

s průběhem a předběţným obvodem PÚ, časovým harmonogramem prací a seznámeni se 

zpracovatelem KPÚ. Vlastníci si ze svých řad zvolí sbor zástupců, který spolupracuje při 

zpracování návrhu KPÚ, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, posuzuje jednotlivé 

varianty a spolupracuje při realizaci PÚ. 

4. Podrobný průzkum terénu a vyhodnocení podkladů 

Podrobný průzkum se provádí v celém obvodu PÚ a slouţí jako podklad pro zpracování 

návrhu KPÚ. Jedná se především o zjištění skutečného stavu vyuţívání území z hlediska 

zemědělské výroby, ochrany půdy, krajinného prostředí, stávající cestní sítě a ostatních 

faktorů, které mohou významně ovlivnit návrh plánu společných zařízení a nové 

uspořádání pozemků, např. skládky odpadů, elektrické vedení, studny apod. 
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5. Obvod KPÚ 

Obvod KPÚ vymezuje komise sloţená ze zástupců pozemkového úřadu, obce, 

katastrálního pracoviště, stavebního úřadu a zpracovatele pozemkové úpravy. Vyšetřená a 

stanovená hranice vnitřního a vnějšího obvodu, k jehoţ odsouhlasení jsou zváni vlastníci 

pozemků dotýkajících se pozemků, se stává závaznou a protokoly s náčrty se předají 

katastrálnímu pracovišti k zaevidování. 

6. Soupis a ocenění nároků vlastníků 

Nároky vlastníků jsou všechny pozemky vedené na LV, které se nachází v obvodu PÚ. 

Zpracovatel připraví pro kaţdého takového vlastníka soupis pozemků, tzv. nárokový list, 

v němţ je uvedena identifikace vlastníka, obec, k. ú., soupis pozemků s cenou, výměrou, 

druhem a vzdáleností včetně omezení vyplývající z předkupního nebo zástavního práva, 

věcného břemene. Oceňování pozemků se řídí zvláštním předpisem o oceňování majetku 

platným ke dni vyloţení nároků. 

7. Plán společných zařízení 

Návrh plánu společných zařízení se zpracuje na základě terénního průzkumu, shromáţdění 

všech podkladů, vyjádření dotčených orgánů a organizací, posouzení ekologické stability a 

erozní ohroţenosti a musí být odsouhlasen sborem zástupců a schválen na veřejném 

zasedání obecního zastupitelstva. Plán společných zařízení obsahuje opatření ke 

zpřístupnění pozemků, opatření pro ochranu ZPF, opatření proti vodní a větrné erozi, 

vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě ŢP. 

8. Návrh nového uspořádání pozemků 

Návrh nového uspořádání pozemků je zpracován na podkladě připomínek a poţadavků 

vlastníků, které je nezbytné dát do souladu s poţadavky ostatních účastníků řízení i 

veřejných zájmů. Kaţdému vlastníkovi je vypracován soupis nových pozemků včetně 

grafické přílohy a nový stav s vlastníkem odsouhlasen. Kritérium přiměřenosti kvality, 

výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků je definováno v § 10 zákona 

[16] a to pro výměru +/- 10 %, pro cenu +/- 4 % a vzdálenost +/- 20 %. 
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9. Rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (1. rozhodnutí) 

Pozemkový úřad vyloţí návrh PÚ po dobu 30 dnů na příslušném obecním úřadě a 

pozemkovém úřadě a sdělí účastníkům řízením, ţe mají poslední moţnost uplatnit 

k návrhu své námitky a připomínky. Pokud s návrhem PÚ souhlasí vlastníci alespoň ¾ 

výměry půdy pozemků, vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav.  

10. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (2. rozhodnutí) 

Po nabytí právní moci 1. rozhodnutí vydá pozemkový úřad rozhodnutí o výměně nebo 

přechodu vlastnických práv. Kaţdému účastníkovi se k rozhodnutí připojí jen příloha, 

která se dotýká konkrétní osoby. Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se stává 

platný obnovený katastrální operát a zanikají dosavadní nájemní vztahy. 

11. Vytyčení pozemků 

Vlastník pozemků má právo po dokončené PÚ na jedno bezplatné vytyčení. Vzhledem 

k finanční náročnosti je nezbytné, aby kaţdý vlastník zváţil dobu uplatnění svého 

poţadavku. 

3.4.2. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Radkova Lhota 

KPÚ v k. ú. Radkova Lhota, území s nedokončeným scelovacím řízením byla 

zahájena z podnětu Pozemkového úřadu Přerov, po dohodě s Katastrálním úřadem pro 

Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov v prosinci 2008. 

V souladu s ustanovením § 7 zákona [16] svolal pozemkový úřad dne 14.9.2009 

úvodní jednání, na kterém mimo jiné byl zvolen sedmi členný sbor zástupců. Vlastníci zde 

byli seznámeni s důvody zahájení KPÚ, s cílem a formou PÚ, platnou právní úpravou a 

problematikou nedokončeného scelovacího řízení. Následně byla zpracovatelem provedena 

analýza původního scelovacího operátu. Všichni vlastníci obdrţeli ve scelení za své 

pozemky náhradu a to jak za jednotlivé litery, tak za litery, které byly na přání účastníků 

sloučeny. 

Následujícím krokem PÚ bylo šetření průběhu hranic vnitřního a vnějšího obvodu a 

na jehoţ výsledek navazovalo upřesnění výměry obvodu KPÚ. K šetření vnitřního obvodu 

byli pozváni vlastníci dotčených pozemků a k šetření hranic vnějšího obvodu byly 
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přizvány dotčené organizace a zástupci okolních obcí, které mají s k. ú. Radkova Lhota 

společnou katastrální hranici. 

Soupisy nároků vlastníků pozemků podle jejich výměry, ceny, vzdálenosti a druhu 

byly s vlastníky projednány a nikdo z vlastníků nepodal připomínku. Na úvodním jednání 

si vlastníci odsouhlasili výpočet vzdálenosti od Obecního úřadu v Radkově Lhotě, 

průměrná cena v k. ú. činí 9,98 Kč/m
2
. Účastníkovi řízení, který není znám nebo jehoţ 

pobyt nebyl znám, případně zemřel-li vlastník pozemku a nebylo projednáno dědictví, byl 

stanoven dle § 5 zákona [16] opatrovník – Obec Radkova Lhota. 

Plán společných zařízení obsahuje opatření slouţící ke zpřístupnění pozemků, 

protierozní opatření pro ochranu ZPF, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a 

tvorbě ŢP a ke zvýšení ekologické stability. Zpracovatel při tvorbě plánu společných 

zařízení vycházel z územního plánu obce, který sice není dosud schválený (zpracovatel 

Ing. arch. Stanislav Vrubel), ale jednotlivé změny byly dány do souladu, tak, aby oba plány 

na sebe navazovaly. Jednotlivé části  plánu společných zařízení byly projednány a 

odsouhlaseny se sborem zástupců, dotčenými orgány státní správy, příslušnými 

organizacemi a schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 2.2.2010. 

Po předběţném projednání byl návrh nového uspořádání pozemků zaslán 

jednotlivým vlastníkům formou soupisu nových pozemků spolu s grafickou přílohou nově 

navrţených parcel. S návrhem souhlasili vlastníci 82 % výměry pozemků, které byly 

řešeny v PÚ. Tím byla splněna podmínka souhlasu více jak ¾ výměry půdy a moţnost 

vystavení návrhu KPÚ s následným vydáním rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové 

úpravy. Přílohou č. 9 je digitální katastrální mapa poskytnuta Pozemkovým úřadem Přerov 

s novým uspořádáním pozemků. 

Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv vydáno zatím nebylo, 

neboť v k. ú. Dřevohostice probíhá nové mapování a katastrální pracoviště řeší návaznost 

mapových podkladů. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí bude obnoven katastrální 

operát a zaniknou dosavadní nájemní vztahy. 
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4. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KROKŮ ÚPRAV KRAJINY 

Prvním krokem úprav, kterým se zabývám ve své bakalářské práci je scelovací 

řízení v k. ú. Radkova Lhota s následným Melioračním projektem pro vodní druţstvo 

v Radkovech a Radkově Lhotě. Půdní drţba před scelením byla velice roztroušená a 

vlastníci dle jednotlivých liter vlastnili i desítky parcel. Do scelovacího řízení vstoupilo 

153 vlastníků, jejichţ pozemky byly zapsány do 84 liter. Počet 554 původních parcel 

vstupujících do scelení se po následné reorganizaci drţby zúţil na 226 vystupujících ze 

scelení. Navrţené pozemky byly vlastníkům v terénu vytyčeny s následnou realizací 

polních cest včetně výsadby a tím bylo umoţněno vlastníkům ujat se drţby. 

Katastrální území Radkova Lhota je zajímavé i tím, ţe v období socializace a 

vzniku rozsáhlých zemědělských honů se tento trend dotknul vesničky jen okrajově. V 

celém k. ú. hospodařilo JZD Dřevohostice. Přesto byla jen část polních cest rozorána 

s minimálním zánikem mezí i zeleně. Velká zásluha patří panu starostovi i občanům obce, 

kteří se o zeleň a polní cesty starali a starají. Přílohou č. 10 je mapa KN, ve které je 

znázorněna cestní síť. 

V rámci jednoduchých pozemkových úprav, kterými se umoţnilo hospodaření 

vlastníkům nepřístupných pozemků po roce 1989, bylo vyčleněno zatímní bezúplatné 

uţívání pěti vlastníkům o celkové výměře 7,0608 ha. Zbývající výměru k. ú. i nadále 

obhospodařuje ZD Dřevohostice. 

Dalším významným krokem pro tuto malebnou vesničku bylo zahájení KPÚ 

s nedokončeným scelovacím řízením. Pro vlastníky, jejichţ pozemky se účastnily 

scelovacího řízení, je tento krok obzvláště důleţitý, neboť po celou dobu mají na svých LV 

nepotvrzené vlastnictví dle scelovacího operátu a parcely jsou vedeny ve zjednodušené 

evidenci. Hranice takovýchto parcel v terénu neexistují, jsou sloučeny do větších půdních 

celků a evidence v KN je vedena dle dřívější evidence (scelovacího řízení). Do KPÚ je 

zahrnuto 77 vlastníků zapsaných na 60 LV s původním počtem parcel v obvodu KPÚ 248. 

Ve schváleném návrhu PÚ je parcel vystupujících z KPÚ 233. V příloze č. 11 je 

znázornění stavu půdní drţby před a po pozemkové úpravě. V plánu společných zařízení, 

který je zpracován v souladu s územním plánem, jsou navrţeny polní cesty (1 hlavní, 26 

vedlejších a 6 doplňkových), prvky ÚSES (3 biocentra, 4 biokoridory a 16 interakčních 
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prvků), vodohospodářská opatření (rekonstrukce svodnic, záchytné průlehy). Část těchto 

prvků je realizovaných z dob minulých a část realizovaných můţe být po zapsání KPÚ do 

KN. Úspěšné ukončení KPÚ obnovou katastrálního operátu je předpokladem pro vyuţití 

moţnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v rámci operačních 

programů přes „Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007-2013“. [19] 

V tomto dokumentu schváleném vládou ČR v květnu 2006 spadají pozemkové úpravy pod 

tzv. Osu I – zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. Toto opatření lze 

charakterizovat tak, ţe při provádění PÚ dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání 

pozemků všech vlastníků půdy, podle potřeby také k reálnému vytyčení a následné 

realizaci plánu společných zařízení podle priorit obce, na které je třeba vynaloţit nemalé 

finanční prostředky. 
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5.  METODY PRÁCE A MATERIÁL 

Ke své bakalářské práci jsem pouţila velké mnoţství informací získaných 

z různých publikací, které se zabývají pozemkovými úpravami, např. časopis Pozemkové 

úpravy,  Zeměměříč, Vodní hospodářství, ale i jednotlivé články v různých periodikách. 

Dále jsem vyuţila aktualizované vydání Metodického návodu k provádění pozemkových 

úprav [18], různých odborných knih a poznatků čerpaných ze seminářů k problematice 

pozemkových úprav, kterých se zúčastňovat co nejčastěji. 

Tématikou pozemkových úprav se zabývám jiţ sedmnáctým rokem a je to obor, 

který mě velice zajímá. Ať z pohledu jednání s lidmi, jelikoţ se jedná o jejich majetek a 

nebo z  pohledu utváření krajiny jako celku ve kterém vlastníci ţijí. 

Terénní průzkum probíhal po částech od roku 2009, částečně v roce 2010 a 

ukončen byl v únoru 2011. Scelovací operát Obce Radkova Lhota mi byl zapůjčen 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov a podklady 

k jednotlivým pozemkovým úpravám mi byly zapůjčeny Pozemkovým úřadem Přerov. 

Mapy byly vytvořeny v počítačovém programu MicroStation V8, které jsou ve 

správě Pozemkového úřadu Přerov a se souhlasem paní ředitelky mi byly poskytnuty. 
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6. ZÁVĚR 

Krajina je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, část zemského 

povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů 

a civilizačními prvky. Ovšem kaţdý z nás se na krajinu dívá svýma očima.  

Já jsem si vybrala téma bakalářské práce „Posouzení krajinotvorby v Radkově 

Lhotě na Přerovsku“ z několika důvodů. Tato krásná vesnička by jistě na první pohled 

okouzlila ne jednoho z nás, dalším důvodem princip fungování celé vesnice pod taktovkou 

pana starosty a v neposlední řadě scelovací řízení s následnými komplexními 

pozemkovými úpravami. Jedná se rozlohou o menší vesnici s necelými dvěma sty 

obyvateli, jejíţ výměra činí 209 ha. 

V rámci scelovacího řízení byly navrţeny nové pozemky, polní cesty s výsadbou, 

kterou obec po skončení scelení realizovala a to za účasti vlastníků půdy. O tuto výsadbu 

se do dnešních dnů starají, se sečením travnatých polních cest a údrţbou zpevněných cest 

pomáhá ZD Dřevohostice.  

Během vývoje úprav od roku 1946 se stav pozemkové drţby změnil a to 

z původních 554 parcel, které vstoupily do scelovacího řízení na počet 233 parcel 

vystupujících z KPÚ.  

Vzhledem k tomu, ţe vlastníci zemědělské půdy zatím nemají potřebu hospodařit 

na svých pozemcích, zůstávají tyto v péči zemědělského druţstva.  

Komplexní pozemková úprava zde probíhá za velké podpory pana starosty, který se 

účastní veškerých jednání s orgány státní správy, organizacemi i vlastníky. Po dokončení 

KPÚ se obec ve spolupráci s Pozemkovým úřadem Přerov a Agenturou pro ochranu 

přírody a krajiny ČR bude snaţit o získání některého z dotačních titulů na další výsadbu, 

popřípadě realizaci polních cest, rekonstrukci svodnic apod. Toto je jedna z cest, jak 

pokračovat v dalším zvelebování krajiny. 

V rámci diplomové práce bych se chtěla zabývat realizacemi plánu společných 

zařízení s postupnou výsadbou a následnou péčí o výsadbu. 
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