
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta S-10 v k.ú. Hroška a k.ú. Trnov“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
 

Komunikace a most se nachází velmi blízko střediska zemědělské firmy a vše je 
intenzivně využíváno. Současný stav je, ale takový, že samotný most je 
v havarijním stavu a komunikace je v podzimních až jarních měsících jen velmi 
obtížně sjízdná. Rekonstrukcí dojde k optimálnímu propojení velkého zemědělsky 
obhospodařovaného území se zemědělskou farmou a tím, že komunikace navazuje 
na další již zrekonstruované polní cesty, se zlepší prostupnost území nejen pro 
zemědělce. Oprava mostu pak zajistí bezpečný průjezd přes potok. Neuskutečnění 
tohoto projektu by znamenalo výraznou komplikaci pro uživatele pozemků, ale i 
ostatní obyvatele.  
 

 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/452/000163 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Rychnov nad Kněžnou 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: TRANSCONSULT, s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec 

Králové, IČO: 474 55 292 pod zakázkovým číslem 122831003 
DODAVATEL: M-SILNICE, a.s., IČ 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice 
MÍSTO REALIZACE: Okres Rychnov nad Kněžnou, Obec Trnov a Obec Hroška, Katastrální území Hroška a k.ú. 
Trnov 
CELKOVÉ VÝDAJE: 5 193 731 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 5 181 511 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 26.05.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 18.09.2017 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 29.9.2017 
 
 



ANOTACE, POPIS:  
 
Předmět projektu je rekonstrukce polní cesty a stávajícího klenutého mostu v k.ú. Hroška a k.ú.Trnov. Projekt  je 

v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v těchto katastrálních územích. Projektovou 

dokumentací zpracovanou společností TRANSCONSULT, s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové je členěn na 

následující stavební objekty a provozní soubory:  

SO 001 Příprava území, SO 101 Polní cesta, SO 201 Oprava klenbového mostu v km 1,083, Vedlejší rozpočtové 

náklady 

Realizací projektu by mělo dojít  k rekonstrukci stávající nezpevněné polní cesty v délce 1 713 m a stávajícího 

klenutého mostu přes Ještětický potok. V rámci projektu se řeší i  systém odvodnění cesty, sjezdy  na pole a 

vegetační úpravy. Vegetační úpravy jsou náplní objektu SO 001 jehož cílem  je uvolnit prostor staveniště pro 

provedení hlavních stavebních prací. Zahrnuje zejména vykácení dřevin a ořezání větví zasahujících do jízdního 

profilu včetně odvozu, stržení travního drnu, skrývku ornice. Objekt SO 101  je vlastní polní cesta, která je řešena 

jako jednopruhová, s připuštěním provozu v obou směrech jízdy, v kategorii P 4,5/30 (3,5 m zpevněná s asfaltovým 

povrchem + 2x0,5 m nezpevněné krajnice) s třídou dopravního zatížení V. Objekt SO 201 zahrnuje opravu 

klenbového mostu spočívající v opravě průčelních zdí, šikmých křídel, provedení nové hydroizolace nosné 

konstrukce a obnovení říms,  na které bude osazeno zábradlí.  

 

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