
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta č. 12 v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Polní cesta začíná na křižovatce stávajících cest (u sokolovny) a končí napojením 
na stávající cestu č. 9 východně od zastavěné části Olešnice. Cílem realizace 
projektu je zlepšení obsluhy a přístupu k zemědělským pozemkům a současně 
je podpořena biodiverzita lokality díky ozelenění podél cesty v průlehu. 
Komunikace, která je vedena napříč erozně ohroženým svahem, bude zároveň 
tvořit protierozní ochranu níže položené zastavěné místní části Olešnice. 
Zachycené srážky budou neškodně převedeny přes zastavěné území do recipientu. 
Před realizací stavby byl v místě stavby zemědělsky obdělávaný pozemek. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/452/000032 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Náchod 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: OPTIMA spol. s r.o., projektová, inženýrská a stavební 

činnost, IČ 15030709, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto 
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 
MÍSTO REALIZACE:  Okres Náchod, Obec Červený Kostelec, Část obce Olešnice, Katastrální území Olešnice 

u Červeného Kostelce 
CELKOVÉ VÝDAJE: 7 000 993 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 6 985 745 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 24. 03. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 03. 08. 2017 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace nové polní cesty se zpevněným povrchem v návrhové kategorii P4,0/30 

s povrchem asfaltobetonu, zpevněnými krajnicemi, jednou výhybnou a 2 sjezdy na okolní pozemky. Součástí stavby 

je napojení na stávající komunikace. Trasa polní cesty vede podél elektrického vedení po pozemku č. 2447. 



Na souběžném pozemku č. 2448 je vybudován zatravněný 

průleh o šířce 5m, na kterém budou provedeny i vegetační 

úpravy. Celkem je navrženo k výsadbě 45 stromů (lípa, 

jasan, švestka, jabloň, třešeň) a cca 490 keřů. Jedná 

se o cestu dlouhou 553,19m, jednopruhovou. Stavba je 

prováděná podle schválené projektové dokumentace 

od společnosti OPTIMA spol. s.r.o., projektová, inženýrská 

a stavební činnost, IČ 15030709, Žižkova 738, 566 01 

Vysoké Mýto, číslo zakázky 3177-10-3, datum III/2011, 

včetně Dodatku č. 1 (dodatek PD k řešení SO 301 

Odvodnění).  

Protierozní opatření spočívá ve vybudování 6 ks malých 

zemních hrázek ve výše uvedeném zatravněném průlehu 

a v odvedení zachycených srážek přes lapače splavenin 

dvěma trubními svody (SO 301 Odvodnění) do recipientu. 

Cesta bude sloužit převážně pro obsluhu zemědělských pozemků v severovýchodní části katastrálního území 

Olešnice u Červeného Kostelce a stavbou cesty se zpevněným povrchem se výrazně zlepší podmínky pro napojení 

okolních pozemků, potažmo úsporu PHM, hlučnost a prašnost. Nezanedbatelný bude i vliv ozelenění na vzhled 

a ekologickou stabilitu území.  

Skladba vozovky: na upraveném podloží 2 vrstvy štěrkodrti 170 + 230 mm, obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm, 

spojovací postřik asfaltový a asfaltový beton ACO 11 50 mm. Základní příčný sklon polní cesty je navržen 

jednostranný o sklonu 2,5%.  

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ:    STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


