
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní cesta C13 v k.ú. Úblo“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

V souladu se schválenými návrhy  pozemkových úprav na 2 sousedních  kat. 
územích  Brumovice a Úblo  budou realizovány dvě navazující účelové polní 
komunikace, které funkčně propojí 2 katastrální území Obce Brumovice. Hlavním 
cílem je zlepšení dopravní dostupnosti pro zemědělskou techniku, rovněž také pro 
obyvatele  MČ Pocheň (k.ú. Úblo). V trase komunikace C18  se nachází z větší 
části stáv. zpevněná  polní cesta nedostatečných šířkových parametrů, zbývající 
nezpevněná hlinitá část stejně jako navazující nová trasa C13 v k.ú. Úblo, je za 
deštivých podmínek bahnitá, navíc ve velmi svažitém terénu. Šíře a povrch C18 
nevyhovuje stávajícím požadavkům vlastníků a přilehlých pozemků ani 
hospodařících subjektů. Cesta nesplňuje základní normy pro stavby a projektování 
polních cest, proto byla navržena k rekonstrukci s rozšířením s navazující zcela 
novou trasou C13 s mírnějším spádem po obvodu zemědělských pozemků. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/780/000180 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Opava 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GEOCENTRUM , spol. s r.o. zeměměřická a projekční 
kancelář, tř. Kosmonautů, Olomouc 
DODAVATEL: Společnost “SM + S.CZ – Brumovice, správce - SILNICE MORAVA s.r.o., Krnov, Revoluční 904/30 
MÍSTO REALIZACE: Okres Opava, Obec Brumovice, katastrální území Brumovice u Opavy, Úblo 
CELKOVÉ VÝDAJE: 13 799 464,00 Kč s DPH ( dle Dohody) 
VÝDAJE PRO DOTACI: 13 799 464,00 Kč s DPH  
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 18.8.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 12.10.2017 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.11.2017 (dle dod. č. 1 k SOD) 
 



ANOTACE, POPIS:  
Projekt je realizován na pozemcích p.č. 4498/1, 4502, 5217, 5218 v k.ú. Brumovice u Opavy a  p.č. 1966, 1952, 

1915, 1949 v k.ú. Úblo v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. 

S vlastní realizací projektu se započalo po sklizni zem. plodin vytýčením staveniště koncem července roku 2017. Po 

realizaci projektu zde budou 2 navazující polní cesty o šířce vozovky 4,5 m, s asfaltobetonovým povrchem, 

odvodnění bude řešeno příčnými ocelovými svodnicemi do přilehlého travnatého zasakovacího pásu (C18) nebo 

okolního zem. nevyužívaného terénu (C13). Cesta bude mít parametry potřebné pro zemědělskou techniku. 

Předpokládá se její užívání nejen pro zemědělskou techniku, nýbrž také vlastníky nemovitostí v MČ Pocheň, cyklisty 

a pěšími. Realizovaný úsek „B“ C18 naváže na krátký stáv.úsek“ A“ této cesty v intravilánu obce mimo obvod KoPÚ, 

který obec opraví v rámci udržovacích prací. Začátek druhé cesty C13 naváže na  st. silnici III/4598 v MČ Pocheň, 

kde v počátečním úseku délky cca  300m bude C13 vedena v trase stáv. štěrkové účelové. komunikace k hrázi 

sousedící nádrže.  

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

 

C18 k.ú. Brumovice u Op. před realizací                v průběhu realizace 

     

       

     

C13 k.ú. Úblo před realizací                                   v průběhu realizace 

         


