
    

                   

 
Ú D A J E   O  P R O J E K T U: 
 
NÁZEV: 
 „Cesty a protierozní opatření v k.ú. Veliš a Bukvice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem výstavby polních cest a protierozních opatření je zpřístupnění zemědělských 
pozemků, odklonění zemědělské dopravy z hlavní silnice a zajištění bezeškodného 
odtoku srážkové vody. Vybudováním cest a zatravněných údolnic dojde k rozdělení 
velkých bloků orné půdy a přerušení svahu, čímž se zmírní erozní smyv v dané 
lokalitě. Po vysázení zeleně a zatravnění velkých ploch se zvýší ekologická stabilita 
krajiny.   
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/452/000006 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Jičín 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114,  
                                                                                    566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611 
DODAVATEL:   COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005  
MÍSTO REALIZACE:  Okres Jičín, Obec Veliš, katastrální území Veliš u Jičína 
                                      Okres Jičín, Obec Bukvice, katastrální území Bukvice  
CELKOVÉ VÝDAJE:   9 448 657 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI:   9 436 315 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:   19. 01. 2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  18. 04. 2018 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  31. 10. 2018 
 
 
ANOTACE, POPIS:   
Předmětem projektu je vybudování polní cesty C-14 a svodného příkopu SP1 v katastrálním území Veliš a dále 

vybudování polní cesty HC 7 a zatravněných údolnic v katastrálním území Bukvice, v rozsahu vymezeném 

projektovou dokumentací a v souladu se zadávacími podmínkami a stavebním povolením. Návrh vychází ze 



schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliš u Jičína a v k.ú. Bukvice. 

Hlavním účelem projektu je zpřístupnění zemědělských pozemků, odklonění zemědělské dopravy od hlavní silnice, 

propojení polních cest, zmírnění eroze a zvýšení ekologické stability krajiny.  

Polní cesta C-14 v k.ú. Veliš je navržena na parcele č. 711, začíná napojením na silnici III/28020 a vede přes blok 

orné půdy až ke katastrální hranici. Délka cesty je 535,68 m, šířka vozovky 4 m, povrch bude asfaltobetonový, 

oboustranné krajnice šíře 0,25 m. Budou vybudovány 3 sjezdy, 1 sjezd s propustkem, 2 trubní příčné propustky. 

Podél cesty bude vysázena zeleň. Svodný příkop SP1 o délce 187,30 m je na parcele č. 523. Polní cesta HC 7 na 

parcele č. 1147 v k.ú. Bukvice začíná napojením  na silnici III/28015 a vede východním směrem až ke katastrální 

hranici, kde naváže na cestu  C-14. Délka cesty HC 7 je 548,45 m, šířka vozovky 4 m, povrch asfaltobetonový, 

oboustranné krajnice 0,25 m. Budou vybudovány 2 sjezdy, 2 sjezdy s propustkem, 2 příčné trubní propustky a 1 

výhybna. Podél cesty bude vysázena doprovodná zeleň. Na cestu navazují zatravněné údolnice. ZÚ1 na parcele č. 

928 má délku 261,80 m a šířku 9 m, ZÚ2 na parcele č. 935 má délku 365,75 m a šířku 9 m. Souběžná travnatá cesta 

na parcele č. 1146 má délku  365,75 m a šířku 3 m. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

                          

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

  

   
       


