
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Hlavní polní cesta PC3f, k. ú. Březolupy“ 
 
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 způsobenými vydatnými srážkami. Polní cesta je doplněna o výsadbu 
stromů a keřů. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 118/000/0431b/672/000001 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Uherské Hradiště 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Radek Jaroš, Lípa 347, PSČ 76311 
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
MÍSTO REALIZACE: Zlínský kraj, Okres Uherské Hradiště, Obec Březolupy, Katastrální území Březolupy 
CELKOVÉ VÝDAJE: 12 697 237 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 12 653 086 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 29. 12. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 27. 7. 2018 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 15. 11. 2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci stávající polní cesty PC3f v extravilánu obce Březolupy v severovýchodní 

části jejího katastrálního území. Hlavní polní cesta PC3f zpřístupňuje polnosti a lesní pozemky dané lokality, jakožto 

i rybník Hlubočky v katastrálním území Březolupy. Stávající situace polní cesty PC3f je havarijní. Současný stav 

cesty je dále neudržitelný a v určitých pasážích je cesta i za sucha sjízdná jen s obtížemi. Původní štěrkový povrch 

cesty je zcela zdegradován nánosy jílovitých částic a činností extravilánových vod – jednak erozivní činností 

tekoucích vod, tak i podmáčením, které je způsobeno nedostatečným způsobem odvodnění a zasakováním 

srážkových vod do podloží vozovky. Systém odvodnění vozovky je tedy v současnosti hodnocen jako nedostačující, 

v době zvýšených atmosférických srážek je průjezd téměř nemožný a dochází k „vyjíždění nových tras“ v 



bezprostředním okolí původní vozovky. Z těchto důvodů také tento projekt přichází s potřebnou výstavbou polní cesty 

PC3f a jejího napojení v nezbytném rozsahu a také s obnovou funkčnosti odvodnění polních cest, které má i 

nezpochybnitelný protierozní účinek. V neposlední řadě projekt zahrnuje doplnění chybějící krajinné zeleně formou 

vegetačních úprav a výsadeb. V rámci vegetačních úprav budou provedeny tyto výsadby: výsadba aleje javorů, 

výsadba krajových odrůd třešní, výsadba dřevin v terénní depresi a keřového lemu podél projektem řešené realizace 

hlavní polní cesty PC3f v k. ú. Březolupy. 
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