
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov 
u Hranic a Horní Nětčice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Realizace zpevněné polní cesty zlepšila dopravní dostupnost zemědělských 
pozemků a krajiny v dané lokalitě. Realizace vodohospodářských opatření IP28 a 
IP25 v místě erozně ohrožené údolnice výrazně snížila (mj. zatravněním plochy 
čítající téměř 5 ha) účinky vodní eroze, záchytný prostor poldru v nejnižším místě 
údolnice přispěje k zachycení přívalových dešťových srážek a revitalizace 
melioračních odpadů jejich vyvedením na povrch v nově vymodelovaném korytě 
zlepšila odtokové poměry. Výsadba doprovodné zeleně zvýšila biodiverzitu a 
ekologickou stabilitu v území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431b/671/004563 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Přerov 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: "ORIS" spol. s r.o., IČ 42767661, Mišákova 280/44,  
779 00 Olomouc 
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1-Nové Město 
MÍSTO REALIZACE: Okres Přerov, Obec Rakov a Obec Horní Nětčice, Katastrální území Rakov u Hranic a Horní 
Nětčice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 15 562 393 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 13 678 940 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 1. 12. 2016 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 22. 6. 2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
Stavba je druhou etapou realizace v katastrálním území Rakov u Hranic, nově vybudovaná hlavní polní cesta C2 

(SO 01) s asfaltobetonovým povrchem a celkovou délkou 2,0 km navazuje na cestu C1 dokončenou v roce 2012 



a tvoří tak ucelený obchvat obce pro zemědělskou techniku i propojení krajských komunikací. Součástí stavby je též 

vodohospodářské opatření IP28 (SO 02), jehož hlavním účelem je zachytit a akumulovat nárazové přívaly dešťové 

vody z okolní lokality (dílčího povodí). Dešťová voda ze stávajícího drenážního systému je zachycena v novém korytě 

s meandry a následně akumulována v záchytném prostoru poldru, kdy malé průtoky (do Q20) budou vypouštěny 

regulačním zařízením do odpadního koryta pod hrází (IP25 - SO 03 v k.ú. Horní Nětčice), velké průtoky, včetně Q100, 

budou přetékat přepadem přes korunu hráze, po níž je vedena cesta C2. Pozemek určený pro revitalizaci údolnice 

(cca 4,9 ha) byl zatravněn a osazen původními dřevinami, v blízkosti nově budovaného koryta jsou vyhloubeny čtyři 

mokřadní tůně (v současném období sucha bohužel bez vody). Doprovodná liniová zeleň je vysazena také podél 

části cesty C2 jako IP26 (SO 04 v sousedním k.ú. Horní Nětčice). 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

 


