
 
                
 

 
 
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Stavba cest C29, C33 v k. ú. Lomnice n. P. a C35 v k. ú. Košov“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

Předmětem projektu bylo vybudování celkem tří (3) polních cest. Vlastníkům a 
uživatelům sousedních pozemků se vytvořili podmínky pro efektivní hospodaření. 
Došlo ke zlepší možnosti přístupu pro obyvatele lokalit (ať už zde trvale bydlící nebo 
rekreanty, případně sezónní návštěvníky), a to včetně zajištění propojení dvou 
sousedících katastrálních území. Úspěšné dokončení staveb přispěje ke 
zatraktivnění daných lokalit Města Lomnice nad Popelkou z hlediska turistiky a 
případně i cykloturistiky. Město má pro tyto volnočasové aktivity ideální polohu. 
Cesta C33 je navíc hlavním přístupem pro pěší, cyklisty i motorová vozidla k 
městskému koupališti. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/451/000021 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Semily 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: APC SILNICE s.r.o., Palackého tř. 12, Brno, 
DODAVATEL: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, oblastní závod Sever, Hradecká 415, Jičín 
MÍSTO REALIZACE: Okres Semily, Lomnice nad Popelkou, katastrální území Lomnice nad Popelku, Košov 
CELKOVÉ VÝDAJE: 11 608 190, 67 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 10 865 218,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 4.4.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 07.01.2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.09.2019 
 
ANOTACE, POPIS:  

Polní cesta C29 v k. ú. Lomnice nad Popelkou: 
jednopruhová obousměrná hlavní polní cesta v kategorii P 4,5/30 o celkové délce 0,510 km s povrchem z asfaltového 
betonu (zpevněný jízdní pruh o šířce 3,5 m a po obou stranách krajnice zpevněné štěrkodrtí, 2x 0,50 m); v trase 
cesty  1 výhybna a 2 sjezdy ve směru k sousedním pozemkům (navazujícím cestám);  konstrukce vozovky min. 450 
mm; výměna podloží cesty v tloušťce 450 mm; odvodnění povrchových vod podélným a příčným sklonem vozovky 
do okolního terénu; svodné žlábky; zemní pláň odvodněna do podélného trativodu (zřízení drenážních šachet) 

- pozemky dotčené stavbou: p. p. č. 2374/6, 5150 a 5179 v k. ú. Lomnice nad Popelkou. 

Polní cesta C33 v k. ú. Lomnice nad Popelkou: 
jednopruhová obousměrná hlavní polní cesta v kategorii P 4,5/30 o celkové délce 0,403 km s povrchem z asfaltového 
betonu (zpevněný jízdní pruh o šířce 3,5 m a po obou stranách krajnice zpevněné štěrkodrtí, 2x 0,50 m); v trase 
cesty 1 výhybna a 7 sjezdů ve směru k sousedním pozemkům; v trase cesty propust a železniční přejezd; konstrukce 



vozovky min. 450 mm; výměna podloží cesty v úsecích cesty 0,000 km - 0,140 km a 0,340 - 0,403 km v tloušťce 450 
mm; odvodnění povrchových vod podélným a příčným sklonem vozovky do okolního terénu; zemní pláň odvodněna 
do podélného trativodu (zřízení drenážních šachet). Pro zabezpečení svahu, v úseku 0,160 – 0,208 km vybudována 
opěrná gabionová zeď. 

- pozemky dotčené stavbou: p. p. č. 5425, 2367/1, 5423, 5398, 5426, 5357 a 5264 v k. ú. Lomnice nad Popelkou. 

Polní cesta C35 v k. ú. Košov: 
jednopruhová obousměrná hlavní polní cesta v kategorii P 4,5/30 o celkové délce 0,234 km s povrchem z asfaltového 
betonu (zpevněný jízdní pruh o šířce 3,5 m a po obou stranách krajnice zpevněné štěrkodrtí, 2x 0,50 m); v trase 
cesty 2 sjezdy ve směru k sousedním pozemkům; konstrukce vozovky min. 450 mm; úprava podloží cesty 
hydraulickými pojivy (v tloušťce cca 400 mm); odvodnění povrchových vod podélným a příčným sklonem vozovky do 
okolního terénu; zemní pláň odvodněna do podélného trativodu (zřízení drenážních šachet). 

- pozemek dotčený stavbou: p. p. č. 600 v k. ú. Košov. 

 

.F O T O D O K U M E N T A C E 
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STAV PŘED REALIZACÍ C35:    STAV PO REALIZACI C35: 

 

 

 

 

 


