
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k.ú. 
Skorkov u Herálce“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Jedná se o výstavbu hlavní polní cesty a protierozních opatření dle schváleného 
plánu společných zařízení v k. ú. Skorkov u Herálce. Cílem projektu bylo zpřístupnit 
zemědělské pozemky, zlepšit prostupnost krajiny, zefektivnit práci hospodařících 
zemědělců a omezit vodní erozi. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/563/000229 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Havlíčkův Brod 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekt PSO s.r.o. Brno 
DODAVATEL: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast JIH 
MÍSTO REALIZACE: Okres Havlíčkův Brod, Obec Skorkov, katastrální území Skorkov u Herálce 
CELKOVÉ VÝDAJE:   17 580 906 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 17 570 028 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 27. 09. 2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 18. 9. 2019 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 13. 6. 2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba hlavní polní cesty C1 a dvou protierozních opatření - záchytných průlehů PEO1 a PEO3 je první realizací 

plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skorkov u Herálce. 

S vlastní realizací projektu se započalo v říjnu roku 2018, práce byly ukončeny v červnu roku 2019. Po realizaci 

projektu se zde nachází polní cesta o délce 1324 m kategorie P 4,5/30 s šířkou vozovky 3,5 m a dvěma krajnicemi 

po 0,5 m. Povrch je proveden z asfaltového betonu ACO 11 s konstrukcí vozovky: 40 mm - asfaltový beton 

střednězrnný ACO 11, spojovací živičný postřik, 60 mm – obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+, 150 mm – 

štěrkodrť 0/63, 150 mm – štěrkodrť 0/32, 300 mm - štěrkopískový polštář 0/63 (sanační úprava pláně dle výsledků 

zkoušek).  



Odvodnění je řešeno částečně podélnou drenáží, částečně příkopem. V km 0,460 - 1,322 vede v souběhu s polní 

cestou C1 záchytný průleh PEO1, který má funkci protierozního prvku v krajině. Průleh PEO1 má trojúhelníkový tvar 

o hloubce 0,8 m se sklonem svahů 1:5, je ohumusován a oset trávou, od km 1,160 je opevněn zatravňovací dlažbou 

a zpevňujícími příčnými prahy (10 ks). Součástí jsou dva příčné odvodňovací žlaby na cestě C1, příčné propustky, 

hospodářské sjezdy bez propustků i s propustky, výhybny a výsadba doprovodné zeleně. Záchytný průleh PEO3 je 

navržen jako 0,6 m hluboký, zatravněný příkop trojúhelníkového tvaru se sklony svahů 1:5. Jeho délka je 240 m. 

Součástí průlehu PEO3 je rovněž výsadba doprovodné zeleně (krajové odrůdy ovocných stromů). 

 

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: 

       


