
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty a protierozní opatření k. ú. Kladníky – I. etapa“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Realizované zpevněné polní cesty P1, P2 a P6 zlepší dopravní dostupnost 
zemědělských pozemků v dané lokalitě, čímž přispějí k omezení pohybu 
zemědělské techniky v obci. Svodné průlehy PR1, PR6 a PR7, které byly 
realizovány jako liniové stavby, budou sloužit k zajištění bezpečného zachycení 
přívalových srážek a jejich neškodnému odvedení do vodního toku Šišemka. 
Výsadba zeleně zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu v území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/671/000204 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Lesprojekt Krnov, s. r. o., IČ: 47976250, Revoluční 76, 
794 02 Krnov  
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MÍSTO REALIZACE: Okres Přerov, Obec Kladníky, katastrální území Kladníky 
CELKOVÉ VÝDAJE: 14 897 086,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 14 785 318,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 30. 05. 2018 
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PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 07. 11. 2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
 

Na základě žádosti Obce Kladníky byla v katastrálním území Kladníky realizována opatření sloužící ke zpřístupnění 

pozemků a vytlačení zemědělské dopravy mimo intravilán obce, opatření sloužící k ochraně intravilánu před 

přívalovými srážkami a zajišťující neškodné odvedení těchto srážek do vodního toku Šišemka, opatření sloužící 

k ochraně a tvorbě životního prostředí v podobě výsadeb interakčních prvků, jenž zvýší biologickou diverzitu území. 

V katastrálním území Kladníky se jedná o první realizaci prvků z plánu společných zařízení po schválených 



komplexních pozemkových úpravách. Stavební práce včetně výsadby zeleně byly započaty v červnu roku 2018 a 

dokončeny v listopadu roku 2018. V roce 2019 bude prováděna následná péče o vysazenou zeleň.  

 

Stavba se člení na tyto stavební objekty: 

Polní cesta P1 – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 798 m. Kategorie P4,0/30, 

šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.  

Polní cesta P2 – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 459 m. Kategorie P4,0/30, 

šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod. 

Polní cesta P6 – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 403 m. Kategorie P4,0/30, 

šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod. 

Svodný průleh PR1 – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při 

lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 390 m. 

Svodný průleh PR6 – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při 

lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 183 m. 

Svodný průleh PR7 – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při 

lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 340 m. 

Interakční prvek IP 80 – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. 

Celkem bylo vysazeno 160 ks třešní.  

Interakční prvek IP 84 – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. 

Celkem bylo vysazeno 80 ks třešní.  

Interakční prvek IP 90 – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. 

Celkem bylo vysazeno 55 ks kaliny obecné a 55 ks ptačího zobu obecného.  

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

       

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

       

   


