
 
 

 

                
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Hlavní polní cesta HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Původní stav polní cesty byl nevyhovující. Cílem projektu je realizace obslužné 
cesty, která bude sloužit jednak ke zpřístupnění pozemků tak i k napojení cest 
vedlejších. Podél cesty bude stávající stromořadí střídavě po obou stranách 
doplněno novými ovocnými dřevinami. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/672/000199 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Vsetín 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGPOL s.r.o., IČ 28597044, Jungmannova 153/12, 779 00 
Olomouc 
DODAVATEL: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Vsetín, Obec Police, katastrální území Police u Valašského Meziříčí 
CELKOVÉ VÝDAJE: 6 025 426 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 6 016 351 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 5.5.2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 2.4.2019 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 11.4.2019 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
 
Polní cesta HC3 
Kryt vozovky je asfaltobetonový. Návrhová kategorie P 5,0/30, cesta jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 4,0 m; 
krajnice 2x0,5 m. Celková délka realizované polní cesty činí 873 m. Na polní cestě jsou realizované dvě levostranné 
výhybny a čtyři hospodářské sjezdy, které jsou v místě křížení s příkopem opatřeny propustky se šikmými čely. 
Odvodnění polní cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu a pročištěného stávajícího příkopu, 
který je veden podél navržené polní cesty. 



 
Vodohospodářské opatření HC3 
Jedná se o silniční příkop podél polní cesty HC3, zatravněný, trojúhelníkového tvaru se sklonem obou svahů v 
poměru 1:1,5. V místech, kde dochází k překročení nejvyššího možného podélného sklonu nezpevněného příkopu 
(tj. 5,0 %), je navrženo zpevnění dna příkopu pomocí betonových žlabovek.  
 
Interakční prvek zeleně IP3 
K výsadbě (ve staničení km 0,210-0,240 a km 0,720-0,870) byly použity solitérní ovocné dřeviny - Švestka domácí 
(Prunus domestica) - 36 ks o velikosti do 200 cm. K výsadbě v okolí stávající lípy byly použity solitérní vzrostlé 
dřeviny - Lípa (Tilia) - 2 ks o obvodu kmínku 10-12 cm. K výsadbě (ve staničení km 0,120-0,180) bylo použito 59 ks 
keřových sazenic o velikosti 40-60 cm - svída bílá (Cornus alba) - 24 ks s svída krvavá (Cornus sanguine) – 35 ks. 
 
 
 

F O T O D O K U M E N T A C E 
STAV PŘED REALIZACÍ: 

    

 

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:  

   
    


