
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Stavba polní cesty HPC 9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Hlavním výsledkem úspěšně dokončené realizace projektu je umožnění účelného 
využívání nově vybudované cesty o celkové délce 1,375 km a efektivní řešení jejího 
odvodnění. Vlastníkům a uživatelům sousedních pozemků se vytvořili podmínky 
pro efektivní hospodaření a výraznou měrou se sníží nebezpečí poškozování 
zemědělské půdy přejížděním techniky přes ní. Dokončení projektu společně s 
dalšími činnostmi v rámci dokončené komplexní pozemkové úpravy zlepší 
funkčnost dopravního propojení, zlepší možnosti přístupu pro obyvatele lokality 
nebo pro rekreanty, případně sezónní návštěvníky), a to včetně zajištění propojení 
dvou sousedních obcí. Bez ohledu na roční období nebo klimatické podmínky je 
možné cestu využívat k jejímu účelu, současně také zajistit její údržbu a nebude 
docházet k poškozování osobního majetku obyvatel - motorových vozidel, 
zemědělské a další strojní mechanizace. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/451/000016 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pracoviště Semily 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekt PSO s. r. o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, 
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec 
MÍSTO REALIZACE: Okres Semily, Obec Ohrazenice, katastrální území Ohrazenice u Turnova 
CELKOVÉ VÝDAJE: 12 298 023,21 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 11 564 831Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 25.03.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 07.01.2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2019 
 
 



ANOTACE, POPIS:  
Polní cesta HPC9 v k. ú. Ohrazenice u Turnova je jednopruhová obousměrná hlavní polní cesta v kategorii P 4/30 o 

celkové délce 1,375 km s povrchem z asfaltového betonu (zpevněný jízdní pruh o šířce 3,5 m a po obou stranách 

krajnice ze štěrkodrti, 2x 0,25 m); v trase cesty 1 propustek DN 600, 4 výhybny, 7 sjezdů ve směru k sousedním 

pozemkům; konstrukce vozovky min. 500 mm; stabilizace formou promísení zemin na pláni s vápenným pojivem, 

resp. pevnostní úprava kamenivem; odvodnění povrchových vod podélným a příčným sklonem vozovky do okolního 

terénu; zemní pláň je odvodněna do podélného trativodu (zřízení odlehčovacích jímek - 3 ks); drenážní potrubí je 

vyústěno do silničního příkopu komunikace č. III/01016. V rámci stavby bylo provedeno také stranové a výškové 

přeložení optického kabelu včetně osazení tří kabelových šachet s betonovými skružemi a litinovými víky. Bylo 

provedeno dle požadavků společnosti CETIN. V úseku km 0,940 - km 1,375 vede pod navrhovanou polní cestou 

trasa dálkového optického kabelu Praha - Liberec. 

Pozemky dotčené stavbou: p. p. č. 919/1 a 1107 v k. ú. Ohrazenice u Turnova. Cesta navazuje na již vybudovanou 

cestu v k.ú. Paceřice a propojuje obce Paceřice a Ohrazenice. 

 

.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: 

       


