
 

               
 

 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba polních cest SO 1.6 a SO 1.7 v k.ú. Odolenovice u Jenišovic“ 

 

HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 

 

Hlavním cílem projektu výstavby polních cest SO 1.6 a SO 1.7 v k.ú. Odolenovice 
u Jenišovic je zlepšit dopravní obslužnost pro hospodařící zemědělce a vlastníky 
přilehlých pozemků. Výstavbou cest dojde k propojení sousedních katastrálních 
území a dojde ke zvýšení prostupnosti krajiny. V rámci rekonstrukce dojde k 
vybudování cest, které budou svojí konstrukcí a parametry odpovídat 
předpokládanému dopravnímu zatížení. Cesty budou realizovány dle PD schválené 
ve stavebním řízení při dodržení platných technologických a materiálových norem.  
Cesty zvýší turistický potenciál dotčené lokality. V rámci rekonstrukce bude 
realizován vegetační doprovod, který bude vytvářet prostorově a druhově 
diferencovaný porost v krajině - interakční prvek.   
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:   17/000/0431b/451/000164 

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pracoviště Liberec 

ZÁMĚR:    b) Realizace plánů společných zařízení 

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., Rokycanova 114/IV,U 

Sila 1670, 463 11 Liberec 30, IČ: 28474961 

DODAVATEL:    EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha1,  

                                                                IČ:   45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod 

                                                                Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 

MÍSTO REALIZACE:   Okres Jablonec nad Nisou, obec Jenišovice, část obce 

                                                                Odolenovice, k.ú Odolenovice u Jenišovic, obec Žďárek, 

                                                                k.ú. Žďárek u Sychrova  

CELKOVÉ VÝDAJE:   7 577 020,00 Kč s DPH 

VÝDAJE PRO DOTACI:  7 504 420,00 Kč s DPH  



PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:  24.05.2017 

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  04.10.2017 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2017 

       

ANOTACE, POPIS: 

Projekt "Výstavba polních cest SO 1.6 a SO 1.7 v k.ú. Odolenovice u Jenišovic" řeší rekonstrukci stávajících polních 

cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace plánu společných zařízení pro dokončené komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Odolenovice u Jenišovic. Povrch stávajících komunikací, který je  z penetračního makadamu, je v 

současnosti za hranicí životnosti vykazuje značné množství výtluků a propadlin se zcela volným materiálem - na 

mnoha místech jsou nesoudržné části původního krytu. 

V rámci uvedeného projektu je výstavba (rekonstrukce) polních cest rozdělena na dva stavební objekty: 

SO 1.6 - cesta hlavní - rekonstrukce - jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty na parcele p.č. 2106 a 2079 v k.ú. 

Odolenovice u Jenišovic a na části parcely p.č. 1208 v k.ú. Žďárek u Sychrova. Cesta začíná v křižovatce s vedlejší 

cestou vedoucí od vesnice Odolenovice, částí Obce Jenišovice a pokračuje  směrem ke katastrální hranici s  k.ú. 

Žďárek u Sychrova a Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Cesta je navržena jako zpevněná s krytem z asfaltobetonu, 

kategorie P4/30 v celkové délce 1355 m. Šířka navrhované vozovky je 3,0 m, šířka krajnic je 0,5 m (2x 0,5 m). Je 

doplněna podélným odvodňovacím příkopem, 2 x výhybnou, 24 x sjezdem na okolní pozemky a výsadbou 

vegetačního doprovodu v rozsahu 168 ks stromů a 626 ks keřů. 

SO 1.7 - cesta hlavní - rekonstrukce - jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty na parcele p.č. 2115 v k.ú. 

Odolenovice U Jenišovic. Cesta začíná za vesnicí Odolenovice, částí Obce Jenišovice a její ukončení je v křižovatce 

s hlavní cestou SO 1.6. Cesta je navržena jako zpevněná s krytem z asfaltobetonu, kategorie P4/30 v celkové délce 

1064,50 m. Šířka navrhované vozovky je 3,0 m, šířka krajnic je 0,5 m (2x 0,5 m).Je doplněna 3x výhybnou, 8 x 

sjezdem na okolní pozemky a výsadbou vegetačního doprovodu v rozsahu 17 ks stromů a 80 ks keřů. 

  

 

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

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


