
 

 

                     
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace polních cest a ozelenění v k. ú. Vědlice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Realizací polních cest dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti, k zajištění přístupu 
vlastníků a uživatelů k zemědělským nemovitostem, k rozšíření sítě polních cest a 
obnovení prostupnosti krajiny. Realizace projektu dále přispěje k ochraně 
zemědělského půdního fondu, kdy zeleň bude plnit funkci protierozní, 
vodohospodářskou a zejména ekologickou.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/342/000176 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Litoměřice 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Matula, Mozolky 2569/54, 616 00 Brno, IČ 12164798; 
Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 25419455 
DODAVATEL: Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., IČ 40233308, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
MÍSTO REALIZACE: Okres Litoměřice, Obec Úštěk, Katastrální území Vědlice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 13 302 373 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 13 302 369 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 22. 6. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  4. 12. 2017 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 30. 10. 2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace společných zařízení po ukončené Komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Vědlice. 

Jedná se o stavební práce spojené s výstavbou polních cest HC11, NVC3 a VC16 v celkové délce 3067,09 m. Dále 

se jedná o stavební práce spojené s realizací návrhové zeleně, včetně 2-leté následné péče. Celková výměra všech 

NZ činí 1,5580 ha.  

 

Polní cesta HC 11 je napojena na stávající účelovou komunikaci na severním okraji obce Vědlice, vede směrem do 
obce Julčín. Jedná se o hlavní jednopruhovou polní cestu, navrženou v kategorii P 4/30 (šířka vozovky 3m + 2x0,5 
m zpevněné krajnice). Délka cesty je 1692,75 m a na svém konci navazuje na zpevněnou betonovou plochu polní 
cesty z obce Julčín. Konstrukce vozovky bude z asfaltobetonu na nestmeleném podkladu. 



Nová polní cesta NVC3 je napojena na polní cestu HC11 a vede na sever až na hranici s k. ú. Rochov u Tetčiněvsi. 
Umístěna je na pozemku KN p.č. 1852. Jedná se o vedlejší polní cestu jednopruhovou, návrhové kategorie P 3,5/30 
(šířka vozovky 2,5m + 2x0,5 m zpevněná krajnice). Délka cesty je 0,664 92 km. Konstrukce vozovky bude z 
asfaltobetonu na nestmeleném podkladu. Napojení na cestu HC11 bude provedeno jako křižovatka polních cest. Ve 
staničení 0,465 18 km je navržen hospodářský sjezd, který bude možné využít jako výhybnu.  
 
Polní cesta VC16 je napojena na silnici III/2692 v obci Julčín a zajišťuje propojení se stávající cestou VC23, umístěna 
je na pozemku KN p.č. 1849 a 1891. Jedná se o vedlejší polní cestu jednopruhovou, návrhové kategorie P 4/30 
(šířka vozovky 3m + 2x0,5 m nezpevněná krajnice). Délka cesty je 0,709 42 km. Napojení na silnici třetí třídy je 
provedeno přes nájezdový obrubník převýšený o +20 mm. Vtékání srážkových vod z polní cesty na silnici III/2692 
bude zamezeno stavebními úpravami. Konstrukce vozovky bude z asfaltobetonu na nestmeleném povrchu. Na trase 
cesty je 1 křižovatka se stávající polní cestou a 1 křižovatka s plánovanou novou polní cestou. Plochy křižovatek lze 
využívat jako výhybny. 
 
NZ1 – větrolam a zároveň LBK ,,Hora“ – jedná se o výsadbu větrolamu v délce 496 m dle výsadbového schématu. 
Prostor pro výsadbu je z obou stran uzavřen 2 m širokým pásem trávníku. Větrolam počítá se stromovým a keřovým 
patrem. NZ2 - stromořadí podél cesty - jedná se o výsadbu stromořadí podél cesty o celkové délce 264 m dle 
výsadbového schématu. Celá plocha bude zatravněna. NZ3 - stromořadí podél cesty - jedná se o výsadbu 
stromořadí podél cesty o celkové délce 819 m dle výsadbového schématu. Celá plocha bude zatravněna. NZ4, NZ5 
- pás TTP - jedná se o zatravněné plochy o celkové výměře 379 m2. NZ7 - protierozní mez - jedná se o plošnou 
výsadbu o celkové výměře 1743 m2 dle výsadbového schématu. Prostor pro výsadbu je z obou stran uzavřen 2m 
širokým pásem trávníku. 
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