
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta HPC3 (část D) v k.ú. Obodř“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Projekt vycházel ze schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Obodř. Cesta je situována v poli severně 
od řeky Jizery mezi obcemi Kochánky a městem Benátky nad Jizerou. Východní 
okraj cesty navazuje na již zrealizovanou část cesty HPC 3 část A, část B a část C. 
Výsledkem realizace poslední části D polní cesty HPC3 v k.ú. Obodř je zajištění 
přístupu k zemědělským pozemkům vzešlých z pozemkové úpravy. Součástí tohoto 
projektu je také výsadba zeleně, která bude plnit funkci krajinotvornou, a to v 
prostoru intenzivně zemědělsky využívaných pozemků, kde nejsou žádné vzrostlé 
dřeviny ani jiná stálá zeleň. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/120/000030 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Mladá Boleslav 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Josef Bureš, Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí, IČ  

48685267 
DODAVATEL: STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
MÍSTO REALIZACE: Okres Mladá Boleslav, Obec Benátky nad Jizerou, katastrální území Obodř 
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 199 780 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 2 183 562 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 15.5.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  13.3.2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  3.10.2019 
 
 
 
 
 



ANOTACE, POPIS:  
 
Předmětem projektu byla výstavba poslední části D polní cesty HPC3 v k.ú. Obodř na pozemku č. 460 dle KN v 
rámci realizace společných zařízení po provedené komplexní pozemkové úpravě. Cesta je situována v poli severně 
od řeky Jizery mezi obcemi Kochánky a městem Benátky nad Jizerou. Východní okraj cesty, dle projektu začátek 
staničení, navazuje na již zrealizovanou část cesty HPC3 část A, část B, část C. Napojení je umístěno v místě 
výhybny. Cesta má charakter novostavby a zpřístupňuje hospodářsky využívané pozemky v dané lokalitě. Polní 
cesta je zařazena do kategorie P 5,0/30, vozovka 4,5 m a 2 x 0,25 m krajnice ze štěrkodrti. Povrch cesty 
z asfaltobetonu. Podél cesty byl jednostranně realizován zelený pruh šířky 4,5 m. Zelený pruh byl v celé šířce 
zatravněn, jednostranně vysázena alej listnatých stromů - 18 ks. 
 
S vlastní realizací projektu se započalo v červenci roku 2019, práce byly ukončeny v září roku 2019. Vybudováním 
poslední části D polní cesty HPC3 v k.ú. Obodř došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků vzešlých z pozemkové 
úpravy. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Její realizací se zlepšila prostupnost krajiny. 
Součástí byla výsadba zeleně, která bude plnit funkci krajinotvornou, a to v prostoru intenzivně zemědělsky 
využívaných pozemků, kde nejsou žádné vzrostlé dřeviny, ani jiná stálá zeleň. 
 
 

F O T O D O K U M E N T A C E 
STAV PŘED REALIZACÍ HPC3 (část D):                 
 
         

 
 
 
STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE HPC3 (část D):  
 

          


