
 

                     
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Hlavní polní cesta C4, k. ú. Zlámanec“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
Projekt přichází s novostavbou polní cesty, která zlepší dostupnost pozemků jejich 
vlastníky a zefektivní tak hospodaření. Související odvodňovací prvky poté chrání 
před splachy z polí a bahnotoky způsobenými srážkami. Výsadby začlení stavbu 
do krajiny. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/672/000196 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Uherské Hradiště 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 
DODAVATEL: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.., IČ 25317628, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno-střed 
MÍSTO REALIZACE: Zlínský kraj, Okres Uherské Hradiště, Obec Zlámanec, Katastrální území Zlámanec 
CELKOVÉ VÝDAJE: 12 892 183 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 12 874 034 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 11. 05. 2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  13. 9. 2018 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 30. 11. 2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
Projekt přichází se stavbou účelové komunikace – hlavní polní cesty C4 na katastrálním území Zlámanec. V rámci 

projektu jsou zahrnuty i výsadby, které tuto cestu lemují, vhodně ji doplňují a nahrazují nutné kácení dřevin dané 

výstavbou polní cesty. Současný stav území, na němž je navržena hlavní polní cesta C4 je z hlediska kvalitní 

přístupnosti pozemků ve velmi špatném stavu. Stávající polní cesty nebo alespoň vyjeté trasy od zemědělské 

techniky jsou nekoordinované, vyježděné tam, kde to povrch dovolí a tím také dochází k nahodilému projíždění 

napříč pozemky. Navržená polní cesta C4 je efektivně navržená pro zajištění obslužnosti přiléhajících pozemků, tak 

aby co nejlépe sloužila vlastníkům přiléhajících pozemků. Polní cesta vede ve své první třetině hustě zarostlým 

úvozem a posléze se přimyká na trasu vyjetých tras, kterých se však zcela přesně nedrží. Jedná se tedy o 

novostavbu nikoliv rekonstrukci původní - stávající polní cesty. Stávající polní cesty v blízkosti tímto projektem 

navržené polní cesty jsou ve špatném stavu a to rovnou z více hledisek: jak z technického, bezpečnostního tak i z 

hlediska sjízdnosti za zhoršených povětrnostních podmínek. Povrch je nezpevněný, bahnitý, dochází k vyjíždění 

kolejí. Na cestě se po vydatných deštích objevují četné erozní rýhy, dochází k natékání povrchových vod a bahna 

do intravilánu obce. Poškození je zapříčiněno zejména vodní erozí, ale také pohybem těžké zemědělské techniky a 

nízkou únosností nezpevněných polních cest. Vznikají tak nekoordinované boční cesty, které jsou vyjety z důvodu 



nesjízdnosti původních cest. Problémem je také zanášení bahna a nečistot od zemědělské techniky, pohybující se 

na této nezpevněné cestě, do zastavěné části obce. Část navržené polní cesty je lemována stávající doprovodnou 

zelení, která bude v maximální možné míře zachována a doplněna o výsadbu aleje a novou výsadbou dřevin. Hlavní 

polní cesta C4 se nachází v zemědělské oblasti obce Zlámanec a stane se tak hlavní tepnou polních cest, které na 

ni mohou v budoucnu navazovat. Je v zájmu obce Zlámanec a všech vlastníků přiléhajících pozemků, aby právě tato 

cesta byla v co nejlepším stavu a usnadňovala tak hospodaření na pozemcích jejich bezproblémovým zpřístupněním. 

Realizací hlavní polní cesty C4 tak dojde tedy k celkovému zefektivnění hospodaření na přilehlých pozemcích. 

Projekt je členěn na následující stavební objekty: Hlavní polní cesta C4, Výsadba na parcelách KN 2072 a KN 1416. 

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