
    

                   

Ú D A J E   O  P R O J E K T U: 
 
NÁZEV: 
BC Za Obcí vč. cesty Za Rybníky I. a cesty U  Březinky v k. ú. Sendražice u 
Smiřic, Horní Neděliště 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem projektu byla realizace BC "Za Obcí" se stálou vodní plochou - (malá vodní 
nádrž)  a biocentrum, které bude  jako schválené prioritní společné zařízení sloužit 
k zadržování vody v krajině, zpomalení odtoku, zvýšení ekologické stability  a 
posílení environmentální a estetické funkce krajiny. Součástí stavby bylo 
vybudování nové vodní plochy s retenčním prostorem,  rozvolnění části druhého 
přítoku HOZ do malé vodní nádrže, vybudování dvou samostatných tůněk, výsadba  
dřevin v biocentru a realizace  polní cesty Za Rybníky I. (úsek 01b) v k. ú. 
Sendražice u Smiřic a cesty U Březinky v k. ú. Sendražice u Smiřic. Účelové 
komunikace s asfaltobetonovým povrchem budou sloužit pro zpřístupnění 
samotného biocentra a okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků v této 
lokalitě. Výsadbou dřevin  v biocentru a  zatravněním ploch, svahů hráze vodní 
plochy a příkopů polních cest dojde k zapojení zeleně do intenzivně 
obhospodařované krajiny a zvýšení ekologické stability. 
Stavba je souborem komplexních opatření, který příznivě ovlivní jak 
vodohospodářský, tak ekologický záměr v zájmovém území. Podstatně se zvýší 
biologická rozmanitost a zejména funkční využití zájmového území.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/452/000215 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Hradec Králové 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01    
                                                                                    Vysoké Mýto 
DODAVATEL:  Ing. Petr Bareš, Kouřimská 18, 130 00 Praha  
MÍSTO REALIZACE: Okres Hradec Králové; Obec Sendražice; Katastrální území Sendražice u Smiřic 
CELKOVÉ VÝDAJE:  6 557 925 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 6 557 925 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 15. 09. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  27.2.2018 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 20. 06. 2018 
 



 
ANOTACE, POPIS:   
Předmětem realizace projektu z PRV jsou tyto stavební objekty: 
SO 01b - Cesta Za Rybníky I., úsek 01b,  v k.ú. Sendražice u Smiřic (staničení km 0,270 – km 0,515) – 
asfaltobetonový povrch, kategorie P4,5/30, délka 245 m, 
SO 02a - Cesta U Březinky v k.ú. Sendražice u Smiřic (staničení km 0,000 0 – 0,153 6) - asfaltobetonový povrch, 
kategorie P3,5/30, délka 153 m, cesta vede po hrázi malé vodní nádrže 
SO 03 - Biocentrum Za Obcí v k.ú. Sendražice u Smiřic - vybudování biocentra a malé vodní nádrže se stálou 
vodní hladinou na průtočné svodnici,  retenčním prostorem, výpustným potrubím DN 400 délky 13,5 m, 
prefabrikovaným požerákem výšky 3,3 m a  bezpečnostním přelivem v celkové délce 32 m.  Sklony svahů: návodní 
1:3, vzdušní 1:3. Těleso hráze malé vodní nádrže tvoří současně násyp cesty U Březinky v k.ú. Sendražice u Smiřic. 
Koruna hráze je v šíři 500 cm. Součástí realizace biocentra byla i částečná revitalizace druhého stávajícího HOZ, 
přitékajícího do malé vodní nádrže ve směru od Horního Neděliště. Dále jsou nově vybudovány 2 samostatné tůňky. 
Součástí  díla bylo i kácení dřevin, náletů a výsadba nových dřevin - 20 ks stromů, 27 ks keřů, kůly, oplocenky 
s lesnickým pletivem, zatravnění luční směsí. 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV PO REALIZACI:  

 

 


