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Komplexní pozemková úprava

Rozvoj zeleně v extravilánu obcí, které mají zpracovanou komplexní pozemkovou úpravu zpravidla

probíhá na základě tzv. Plánu společných zařízení.Pro tyto účely jsou v rámci pozemkové úpravy na
katastru obcí přímo vytvořeny pozemky, které jsou v katastru charakterizovány jako ostatní plocha —

zeleň.

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy jsou zainteresování všichni vlastníci, nájemci pozemků na

katastru obce, dochází k diskuzím o možnostech řešení, úpravám, převádí se vlastnická práva, zcelují

nebo rozdělují se pozemky, vznikají novépozemky, mění se pozemky apod. Výsledkem je komplexní
pozemková úprava vyhovující všem zainteresovaným stranám, která má zakomponované všechny
nutné parametry pro například optimálně vytvořenou polní cestní síť pro účely obhospodařování

polností, zakomponované prvky Územního systému ekologické stability aj. Při schvalování je možné
všechny náležitosti připomínkovat. Schvalování komplexní pozemkové úpravy, a tedy i plánu společných

nařízeníprobíhá formou úředního rozhodnutí a celý dokument tak nabývá právní moci. Jednoduše
řečenoto, co je uvedeno v komplexní pozemkové úpravě nemůžejen tak někdo zrušit a výsadby zeleně

(prvků územního systému ekologické stability - ÚSES) vlastně ani nikdo zakázat (odbor Životního
prostředí, odbor územního plánování).

Stav v obci Čehovice

V obci Čehovice byla komplexní pozemková úprava zpracovaná v roce 1999. V rámci návaznosti na tuto

skutečnost bylo v rámci rozvoje zeleně vysázeno biocentrum v okolí Čehovického rybníka pokračující
dále podél Vřesůvky dále směrem za hřiště Čehovicích a zde podél cyklostezky navazuje na prvky ÚSES

katastru obce Bedihošť. Od biocentra u rybníka byl ještě vytvořen průleh směrkostková cesta Bedihošť-

Výšovice (pozemek p. č. 1605). V souvislosti s pozemkovou úpravou byla dále vystavěna asfaltová polní

cesta vedoucí od haly Sezako na konci obce směrČelčice, vedoucí dále přes koleje, podél této cesty byla

taktéž realizovaná výsadba (pozemek p. č. 1584). Tato výsadba byla revitalizována v roce 2021, bylo

doplněno stromové patro a některé chybějící druhy křovin (financováno z programu MŽP POPFK —

Program obnovy přirozených funkcí krajiny).

Obec Čehovice disponuje dalším velkým množstvím pozemků, viz mapa, kde bylo v rámci komplexní
pozemkové úpravy naplánované vybudování polních cest a podélných liniových výsadeb zeleně (např.
pozemky p. č. 1568, 1593, 1596, 1595) při zrušení, posunutí některých stávajících polních cest. Tyto

plány však nebyly doposud realizovány, polní cesty zůstaly v původním stavu a další výsadby se již

nerealizovaly. V rukou obce však existuje právně vymahatelný nástroj, který může být podkladem
předmětné diskuze se stávajícími zemědělci o možnostech vybudování těchto prvků. Vzhledem k délce

období, které uplynulo od zpracování komplexní pozemkové úpravy a současností se to jeví jako jediná
možnácesta, jak prvky komplexní pozemkové úpravy dokončit, pokud bude vůle z obou stran.

V roce 2022 byla realizována (financováno z programu MŽP POPFK) jedna z částí komplexní
pozemkové úpravy, kde bylo ještě možnévyužít stávající stav vedení polních cest. Jedná se o výsadbu
polní cesty nad rybníkem (pozemek p. č. 1592). Tato výsadba však například ze strany blíže obci

nemohla být realizována v celé svojí délce právě kvůli již velké odchylce reálného vedení polní cesty a

vedení plynoucí z katastru nemovitostí.
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Územníplán

Územníplán je brán jako jakýsi manuál pro rozvoj jednotlivých částí obce. Týká se samozřejmě i zeleně,
která v územníplánu zpravidla vychází z komplexní pozemkové úpravy (pokud je v obci zpracována),

případně ji rozšiřuje s ohledem na aktuální potřeby. Územníplán je pravidelně aktualizován. Zde je
dobré uvést, žecelá část západně, jihozápadně od intravilánu obce je dle územního plánu projektována
jako Biocentrum nadregionálního významu.Jednoduše řečenojakákoliv zeleň - plochy luk, pastvin,

solitérní stromy, liniová zeleň, remízy, remízky aj. jsou v této lokalitě vícenežžádané a budou tedy
odborem územního plánování schváleny. To je také důvod, proč byla bezproblémově schválena a

realizována výsadba v okolí sv. Prokůpka v roce 2021 (opět financováno z programu MŽP — POPFK).

V případě, žese například zamýšlená výsadba nachází v rámci územního plánu na zemědělské ploše a

z hlediska ekologické stability nemátakový význam(nebývá to zpravidla případ v oblasti Hané), může
být její realizace zamítnuta.

SŤAV

Zelená světlá barva ukazuje plochu smíšeného nezastavěného území, odkazujicí
na předpoklad využíváni nejen na zemédélské účely. Červenélinie s trojúhelniky
ukazuje hranice nadregionálního biocentra

NAVRH

nadregionálni biocentrum

Plcx;hy srniěenó nezastavéného území

Územníplán obce Čehovice s ukázkou navrhovaného nadregionálního biocentra.



Jak pokračovat v realizaci

Vzhledem k výšeuvedeným skutečnostem, které doufám, že Vám pomohly trochu se v dané

problematice zorientovat přicházejí v úvahu na další ozeleňování extravilánu obce prozatím následující
pozemky. Následné realizace však musí být diskutovány s místními zemědělci, kteří obhospodařují
pozemky v okolí nebo mají daný pozemek propachtován. Zde tak záleží na znění pachtovní smlouvy,
případně vzájemné dohodě mezi starostou obce a zainteresovaným zemědělcem.

Pozemek p. Č.1543

Jedná se o poslední pozemek v rámci plánu společných zařízení, jehož výsadba výrazněneovlivňuje
zemědělce. Jedná se o prvek v plánu společných zařízeníveden jako LZI (liniová zeleň) v délce 542
metrů. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha-zeleň. Jedná se 0 2 metry široký pruh půdy

určenýk ozelenění. Tento prvek je obdobou liniového prvku na trase Bedihošť — Čehovice (po pravé
straně při cestě na Čehovice cca v 1/3 trasy. Podél této výsadby není plánované vedení polní cesty.
Jedná se o prvek, mající za úkol chránit obec ze severnístrany.

Případnou realizaci hodnotím jako nejsnadněji realizovatelnou s ohledem na, ževýrazněneovlivňuje
zemědělskou činnost na daném půdním celku, je zařazen do plánu společných zařízení v rámci
komplexní pozemkové úpravy. Na druhou stranu z třech nabízených pozemků vnímám tento jako

nejméně naléhavý, avšak potřebný. Avšak jeho realizaci určitě doporučuji.

MapaKatasWnimapa Katasträni mapa •

Umístění pozemku par. č. 1543 kú Čehovice.



Pozemek p. Č.1585

V případě, žeplánujeme 'výsadbu na zaniklé polní cestě, tak musímesplnit vždy jeden ze základních

předpokladů, a to, žezrušenímtéto polní cesty budou všechny pozemky v okolí stále přístupné z jiné

strany. Každý majitel pozemku se tedy na svůj pozemek dostane. Pokud splníme tento předpoklad,

máme jistotu, ževýsadba nebude v budoucnu zrušenav důvodu nutnosti obnovy polní cesty. Tento
základní předpoklad je u pozemku 1585 splněn. Pozemek se nachází dle územního plánu na ploše

navrhovaného nadregionálního biocentra, s ohledem na výšeuvedené skutečnosti existuje prakticky

100% jistota, žebude odborem územního plánování schválen. Při domluvě se zemědělci bude velmi
snadné jej realizovat.

Jedná se tedy o snadno realizovatelnou variantu závislou na společné domluvě mezi obcí a pachtýřem.

Případná výsadba poslouží jako ochrana intravilánu obce z jižní strany, rozšíříkrajinnou zeleň v této
oblasti, rozdělí velký půdní blok a vytvoří liniovou zeleň nedostupnou pro člověka, která bude

maximálně vhodná zejména pro drobnou zvěř a ptactvo. Z hlediska naléhavosti ji hodnotím jako

druhou ze tří zamýšlených pozemků.

Katastrálni

Umístění pozemku par. č.1585 kú Čehovice.



Pozemek p. č. 1591

V případě tohoto pozemku je také splněn předpoklad přístupnosti okolních pozemků z jiných stran.
Tento pozemek je také v územníplánu zahrnut do návrhu nadregionálního biocentra. Je zde tedy 100%
jistota schválení z hlediska odboru ÚP.Případná realizace bude záviset na domluvě se zemědělci, kteří

touto realizací mohou být částečně omezeni, respektive jsem jim nepatrně stíží podmínky pro

obhospodařování.

Tento pozemek však z hlediska všech výsadeb na katastru hodnotím jako nejvíce prioritní. Pozemek se

nachází na hranici terénního zlomu, vlivem větrné a vodní eroze zde dochází ke smýváníorničnívrstvy

(je to dobře patrné při pohledu v zimě, na jaře, kdy jsou viditelná světlá místa při pohledu na danou
lokalitu). Tento pozemek se navíc nachází na západní straně od intravilánu obce. Je dobře známé, že
v České republice vanou větry nejčastěji právě od západu ažseverozápadu, pro ochranu obce má tedy
tato výsadba nejvyšší význam.Navíc na svahu nacházejícíse pod terénním zlomem vítr ještě zrychluje.
Případná výsadba také, jako v případě té předchozí vytvoří ideální podmínky pro klidový režim zvěře,
protože se nachází uvnitř půdního celku. Zvýše uvedených skutečností hodnotím tuto zamýšlenou

výsadbu jako nejdůležitější a nejnaléhavější ze všech tří zamýšlených výsadeb. Vnímám ji jako

nejdůležitější výsadbu vůbec v rámci rozvoje extravilánu obce.

Wpa katasruKxasrátr,i mapa ortofoto

Umístění pozemku par. č.1591 kú Čehovice.



Co z toho máme?
Prvky územního systému ekologické stability byly navrhnuty zejména s ohledem na možnosti migrace
zvěře, na úrovni katastrů, mikroregionů, okresů tak tvoří celistvé propojené celky umožňující migraci

zvěře a zároveňposkytující dostatek životního prostoru pro hnízdění ptactva, rozmnožování, úkryt,

potravní nabídku aj. Vzhledem k současnémustavu klimatu, k vývoji meteorologických podmínek tyto

prvky nabírají na významua očekávám, žejejich přítomnost v intenzivně obhospodařované zemědělské
krajině bude brzy v určitých parametrech povinná i s ohledem na zemědělskou politiku EU a společnou
zemědělskou politiku ČR. Jedná se o systém se schopností snižování vodní a větrné eroze (právě unášení
nejdrobnějších a zároveňnejúrodnějších částí půdy je na rozsáhlých půdních blocích velkým
problémem). Vegetace v krajině má zároveňschopnost zadržovat a zpomalovat odtok vody v krajině,

nejen na povrchu, ale také pod povrchem půdy, disponuje schopností lámání větru, cožmá vliv na

zmiňovanou větrnou erozi nebo na prašnost v intravilánu obce. Dále stromy tzv. transpirují, jednoduše

řečenose potí. Tato skutečnost ovlivňuje vlhkost vzduchu v okolí stromu (proto se nám pod stromy
v horkém počasí lépe dýchá, vzduch je vlhčí a v kombinaci se stínem „osvěžující”). Transpirující stromy
tedy ovlivňují mikroklima v okolí, cožmůžemít pozitivní vliv na další organismy v okolí. Stín stromů

zpomaluje výpar na zastíněných plochách, cožmá opět významnývliv na mikroklima v okolí krajinných

prvků.

Prvky v krajině nejsou tvořeny za účelem produkce dříví, avšak jejich cílená a pravidelná údržba tento
materiál také poskytuje a můžebýt využitelný pro občany obce. Je však nutné dodržovat dlouhodobě
stanovená pravidla při obhospodařování těchto prvků Územního systému ekologické stability.


