
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba polní cesty HPCn2 v k.ú. Zamachy“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Na základě vyhodnocení geodetických podkladů a návrhu nového prostorového 
uspořádání pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy a z ní plynoucího plánu 
společných zařízení je navržena výstavba polní cesty HPCn2 v k.ú. Zamachy. Polní 
cesta se napojí na již realizovanou polní cestu HPCr1 v k.ú. Zamachy a stávající 
polní cestu v k.ú. Kadlín.  Cílem bylo zpřístupnění zemědělských pozemků vzešlých 
z pozemkové úpravy a propojení silnic v katastru tak, aby zemědělská doprava 
neprojížděla obcí, umožnění použití moderních zemědělských strojů,  vytvoření 
krajinotvorného prvku, snížení nákladů na pohonné hmoty, rozvoj agroturistiky a 
snížení prašnosti v krajině. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:  17/000/0431b/120/000061 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Mladá Boleslav 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ 

64939511 
DODAVATEL: COLAS CZ a.s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
MÍSTO REALIZACE: Okres Mladá Boleslav, Obec Velké Všelisy, katastrální území Zamachy 
CELKOVÉ VÝDAJE: 3 500 964 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 2 947 360 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI  19.04.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  21.09.2017 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 16.11.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
 
Předmětem projektu byla výstavba  polní cesty HPCn2 v k.ú. Zamachy na pozemku č. 729 dle KN v rámci realizace 
společných zařízení po provedené komplexní pozemkové úpravě. Polní cesta HPCn2 slouží ke zpřístupnění okolních 



pozemků a současně plní funkci protierozní a krajinotvornou. Počátek staničení trasy je v místě napojení na polní 
cestu HPCr1 v k.ú. Zamachy, konec cesty je v km 0,57646 na hranici katastrálního území Zamachy/Kadlín, kde se 
napojuje na stávající polní cestu. Délka polní cesty je 568 m. Polní cesta je  jednopruhová hlavní polní cesta kategorie 
P 4,5/30. Vozovka HPCn2 je  zpevněná, netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5% se zpevněnými štěrkovými 
krajnicemi šíře 0,5 m.  Vzhledem k přehlednosti úseku a možnosti využít k vyhnutí 5 sjezdů, nejsou výhybny 
navrhovány. Kryt vozovky je z asfaltobetonu. Po levé i pravé straně byla provedena výsadba 54 kusů stromů.  
 
S vlastní realizací projektu se započalo v květnu roku 2017, práce byly ukončeny v listopadu roku 2017. Po realizaci 
projektu se zde nachází polní cesta o šířce vozovky 4,5 m s povrchem z asfaltobetonu. Cesta získala parametry 
potřebné pro zemědělskou techniku. Její realizací se zlepšila prostupnost krajiny navázáním na polní cestu HPCr1 
v k.ú. Zamachy, konec cesty je na hranici katastrálního území Zamachy/Kadlín, kde se napojuje na stávající polní 
cestu. 
 
 

F O T O D O K U M E N T A C E 
STAV PŘED REALIZACÍ : 
 

 
 
 
 
 

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:      


