
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Hlavní polní cesta PC8, k. ú. Suchá Loz“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Projekt přichází s kompletní rekonstrukcí polní cesty, která řeší zpřístupnění 
pozemků jejich vlastníkům a tím zefektivní hospodaření v krajině. Související 
protierozní prvky a odvodnění chrání extravilán a cestu před splachy z polí a 
bahnotoky. Polní cesta je doplněna o výsadbu stromů a keřů. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/672/000693 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Uherské Hradiště 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská  573/6, 602 00 Brno 
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
MÍSTO REALIZACE: Zlínský kraj, Okres Uherské Hradiště, Obec Suchá Loz, Katastrální území Suchá Loz 
CELKOVÉ VÝDAJE: 17 203 351 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 16 500 977 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 23. 10. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 27. 7. 2018 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 15. 11. 2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci stávající polní cesty PC 8 v extravilánu obce Suchá Loz v jižní části jejího 

katastrálního území. V současné době je povrch stávající polní cesty zpevněn penetračním makadamem. 

Momentálně neuspokojivý stav polní cesty je dán nadměrným zatížením zemědělskou technikou, nepříznivými 

klimatickými podmínkami, špatně fungujícím podélným a příčným odvodněním (vodní erozí) a koncem životnosti 

materiálů. Z tohoto důvodu se na cestě objevují četné koleje, výtluky, lokální deformace, erozní rýhy, zanesené 

krajnice, ucpané či málo funkční trubní propustky a zanesené příkopy. Tyto problémy se negativně projevují i mimo 

cestu, kdy je jimi postižena i okolní zemědělská půda v podobě přesycení vodou, bahnotoky a vodní erozí. Projekt 

tedy přichází s kompletní rekonstrukcí současné nevyhovující polní cesty PC 8 včetně řešení jejího komplexního 

odvodnění spolu s nedílnými vegetačními úpravami. Celková délka úpravy polní cesty je 2 228 m, z toho je část 58 

metrů vedena v intravilánu a delší část 2 170 metrů je v extravilánu obce Suchá Loz. Ze všeho nejdříve bude 



provedeno odstranění náletových dřevin, travin a pařezů a stržení krajnic. Poté bude provedeno vybudování příkopů 

a odvodňovacích objektů včetně výstavby trubních propustí. Vybudování polní cesty i protierozních opatření je 

zařazeno mezi priority realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k. ú. Suchá Loz. Záměr celkové 

rekonstrukce této cesty také vychází z požadavků obce Suchá Loz, z důvodu potřeby obnovy stávající intenzivně 

užívané cesty, která se nyní nachází v technicky špatném stavu. Zkvalitnění odvodňovacího systému cesty tak s 

cestou samou vytvoří komplexní zajištění ochrany obce i samotných zemědělských pozemků před přívalovými 

vodami, bahnotoky a erozí. Stavba polní cesty bude začleněna do krajiny díky výsadbě stromořadí a zatravnění - 

interakční prvek. Tento projekt zahrnuje stavby, které vycházejí z Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Suchá Loz, respektuje požadavky stanovené řešením celého vymezeného území. Realizací projektu 

nedojde k ovlivnění a změně dosavadního, převážně zemědělského, využití území a je v souladu s komplexní 

pozemkovou úpravou provedenou v k. ú. Suchá Loz. 
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