
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Hlavní polní cesta C15, k. ú. Dolní Němčí“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Projekt přichází s 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 v rámci 
interakčních prvků. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/672/000012 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Uherské Hradiště 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGPOL s.r.o se sídlem Jungmannova 153/12, Olomouc 
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
MÍSTO REALIZACE: Zlínský kraj, Okres Uherské Hradiště, Obec Dolní Němčí, Katastrální území Dolní Němčí 
CELKOVÉ VÝDAJE: 32 579 129 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 32 579 129 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 16. 2. 2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 27. 7. 2018 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 5. 6. 2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
Účelem návrhu cestní sítě v rámci společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) je především umožnit 

přístup jednotlivých vlastníků na nově navržené parcely. Tudíž přirozeným cílem hlavní polní cesty C15 v 

katastrálním území Dolní Němčí je především zpřístupnit zemědělské pozemky a tím zefektivnit zemědělskou výrobu 

a vytvořit pro ni racionální podmínky. Dalším účelem je umožnit propojení cestní sítě a odklonění účelové 

zemědělské přepravy mimo zastavěnou část obce. Hlavní polní cesta C15 jako nový stabilní prvek v krajině bude 

společně s komplexním a promyšleným odvodněním účinně bránit vodní erozi, splachům a bahnotokům z polí při 

vydatných atmosferických srážkách či náhlému tání velkého objemu sněhu. Tím odvodnění ochrání samotnou polní 

cestu před negativními vlivy, ale také intravilán obce Dolní Němčí. Výstavba polní cesty také zlepší úroveň 



bezpečnosti dopravy po této cestě a omezí zanášení bahnem místní komunikace v intravilánu obce. V dotčené 

oblasti je poměrně málo krajinotvorných nebo ekologických prvků, které by prospěly jak krajině samotné, tak jejímu 

rázu. Krajina také ve větší míře postrádá původní vegetaci, chybí v ní větší množství přírodní zeleně. Projekt tedy 

přichází s výsadbou interakčního prvku IP/C15, který je navržen jako náhrada za nutné kácení dřevin vyvolané 

výstavbou polní cesty, ale také jako doplnění krajinné zeleně a docílí se tak i bezproblémového začlenění polní cesty 

do krajiny. Sekundárním efektem realizace projektu je využití cesty pro obyvatele venkova a jeho návštěvníky formou 

cyklotrasy a cesty pro pěší turistiku. 

 

F O T O D O K U M E N T A C E 
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STAV V PO REALIZACI:  


