REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY
VPC 7 V K. Ú. SVATÁ A K. Ú. ČERNÍN
U ZDIC.
Zpracovatel KoPÚ:
GEO Hrubý spol. s r.o.
(projektant: Ing. Simona Cikánová)
KoPÚ zapsána do KN 9. 10. 2012.
Zpracovatel PD:
A. KTI, s.r.o.
(projektant: doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.)
Zhotovitel stavby:
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
Termín předání staveniště: 21. 9. 2015
Termín převzetí díla: 27. 11. 2015

Rekonstruovaná vedlejší polní cesta v délce
348,16 m je jednopruhová, typu Pv 4,0/20
(šířka vozovky je 3,0 m, po obou stranách
krajnice 0,5 m). Rozšíření v obloucích bylo
navrženo v souladu s ČSN 736109/2013.
Podélné odvodnění nebylo navrženo,
příčné odvodnění je řešeno svodnicemi
v koruně vozovky a žlabem s průběžnou
mříží. Objekt žlabu je na vtoku doplněn
pohozem svahu štěrkem a úpravou výtoku
(silničního příkopu) v délce 4,2 m. Cesta je
vedena od silnice II/236 (Zdice – Křivoklát)
na hranici k. ú. Svatá a k. ú. Černín u Zdic
a navazuje na stávající nezpevněnou lesní
cestu na hranici lesního pozemku.
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REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY
C3B V K. Ú. ŽEBRÁK
Zpracovatel KoPÚ:
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
KoPÚ zapsána do KN 9. 10. 2012.
Zpracovatel PD:
VDI PROJEKT s.r.o.
(projektant: Ing. Martin Kolář)
Zhotovitel stavby: POHL CZ, a.s.
Termín předání staveniště: 08/2016
Termín převzetí díla: 11/2016

Rekonstruovaná vedlejší polní cesta je
jednopruhová v kategorii P4.0/30 – šíře
vozovky je 3,0 m s krajnicí o šíři 0,5 m
po obou stranách. Povrch komunikace je
provedený z hrubého drceného kameniva,
do kterého je zavibrované výplňové
kamenivo. Odvodnění je provedeno příčným
a podélným vyspádováním a také příčnými
svodnými žlábky do přilehlého terénu
a do systému podélných drenáží, které
jsou umístěny podél hrany rekonstruované
cesty. Podélné drenáže jsou vyústěny
do terénu a do stávajících rybníků. Došlo
následně k výsadbě zeleně – zeleň sestává
z listnatých, středně vysokých ovocných
stromů tvořících horní patro, spodní patro
tvoří vzrůstné, odolné keře s ozdobnými
květy a plody.
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