
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Rekonstrukce polní cesty C7, příkopu OP3, novostavba propustku a příkopu 
SP3, OP2 v k.ú. Kotopeky“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektu komplexních pozemkových úprav a plánů společných 
zařízení 
 
Cílem realizace projektu je ochrana intravilánu obce Kotopeky před přívalovými dešti, 
jelikož zde často docházelo k zaplavování zahrad a nemovitostí vodou a ornicí ze 
svažitého orného bloku nad obcí. Přívalová voda poškozovala i majetek obce, 
zaplavovala kanalizaci a místní komunikaci. Vybudování těchto příkopů přispěje 
k bezpečnému odvedení povrchové vody mimo obec a vodu svedou přímo do 
Červeného potoka. Dále také došlo k rekonstrukci polní cesty, která zajišťuje přístup na 
okolní zemědělské pozemky.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/120/000035 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Beroun 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
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DODAVATEL: Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, 379 01 Třeboň 
MÍSTO REALIZACE: Okres Beroun, Obec Kotopeky, Katastrální území Kotopeky 
CELKOVÉ VÝDAJE: 7 983 964 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 7 902 168 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 30.04.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 3. 8. 2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.10.2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
 
Předmětem projektu je rekonstrukce polní cesty C7, novostavba příkopu SP3, rekonstrukce příkopu OP3 a novostavba 

příkopu OP2 v k.ú. Kotopeky, která je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh tohoto 

opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma VDI Projekt s.r.o., IČ 28860080, Petrohradská 

216/3, 101 00 Praha 10.  



Rekonstrukcí polní cesty C7 došlo ke zlepšení podmínek pro zpřístupnění vlastníkům a uživatelům zemědělských pozemků 

a zajištění jejich odvodnění. Byla obnovena prostupnost krajiny s možností využití cestní sítě pro turistiku a cykloturistiku. 

Realizací svodných příkopů došlo k bezpečnému odvedení povrchové vody mimo obec  

do Červeného potoka.  Realizace probíhala od května do října 2019 a celé dílo bylo následně po kolaudaci předáno 

do 3 měsíců do vlastnictví obce Kotopeky.     

Projekt je členěn na následující hlavní objekty: 

Stavební objekt rekonstrukce polní cesty C7: Polní cesta C7 spadá do kategorie P 4,0/20 s jednou výhybnou a sjezdy na 

okolní pozemky. Délka cesty je 389 metrů. Povrch cesty je asfaltobeton a cesta vede z obce jižním směrem  

k rozcestí mezi poli kde následně navazuje na polní cesty C6 a C8, které budou také následně rekonstruovány  

po dokončení a zapsání pozemkových úprav v sousedním katastru Praskolesy. 

Stavební objekt rekonstrukce příkopu OP3: Trasa příkopu vychází z původního příkopu, který byl však zanesen a zarostl 

náletovými dřevinami.  

Stavební objekt novostavba příkopu OP2: Příkop vychází z původního vedení příkopu a má vodu z okolních pozemků 

odvádět do Červeného potoka.  

Stavební objekt novostavba příkopu SP3: Trasa příkopu koresponduje s trasou navržené polní cesty C7, které se 

přizpůsobuje i svým sklonem. Přes příkop vedou 4 přejezdy včetně propustků s průměrem DN 600.  
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