ÚDAJE O PROJEKTU
NÁZEV:
„Novostavba polní cesty C3 a navazujících vodohospodářských opatření
v k.ú. Trubská, okres Beroun“
HLAVNÍ CÍL:
Realizace projektu komplexních pozemkových úprav a plánů společných
zařízení
Cílem realizace projektu je zajištění přístupu na okolní pozemky novou polní cestou a bezpečné
odvedení povrchové dešťové vody z tělesa polní cesty vybudovaným příkopem. Jelikož je polní
cesta a příkop ve velkém svahu, byly do příkopu navrženy kamenné hrázky.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/120/000587
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Beroun
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VDI Projekt s.r.o., IČ 28860080, Petrohradská 216/3, 101 00
Praha 10
DODAVATEL: PORR a.s., IČ 43005560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
MÍSTO REALIZACE: Okres Beroun, Obec Trubská, Katastrální území Trubská
CELKOVÉ VÝDAJE: 7 526 108 s DPH
VÝDAJE PRO DOTACI: 7 419 197 Kč s DPH
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 30.10. 2019
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 8. 12. 2020
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 1.10. 2020
ANOTACE, POPIS:
Předmětem projektu je novostavba polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP3 v k.ú. Trubská, 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.
Stavbou polní cesty C3 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.
Realizací svodného příkopu došlo k bezpečnému odvedení povrchové vody mimo těleso komunikace. Z důvodu
realizace bylo nutno provést přeložku vodovodu a kanalizace. Realizace probíhala od února do srpna 2020 a celé
dílo bylo následně po kolaudaci předáno do 3 měsíců do vlastnictví obce Trubská.

Projekt je členěn na následující hlavní objekty:
Stavební objekt rekonstrukce polní cesty C3: Polní cesta je navržena jako jednopruhová vedlejší polní cesta P 4,5/20.
Polní cesta začíná napojením na silnici III/23612 a dále pokračuje k horizontu. Napojení na silnici III/23612 je v
zářezu. Na polní cestě je navržena jedna výhybna dle požadavku ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Trasa je
složena z přímých a prostých kružnicových oblouků, délka trasy je 427,01m. Na konci trasy je navrženo obratiště
tvaru T. Vzhledem k výraznému podélnému sklonu jsou navrženy ocelové svodnice.
Stavební objekt odvodňovacího příkopu OP3: Na levé straně polní cesty ve směru staničení, je navržen odvodňovací
příkop OP3. Tento příkop slouží pro odvodnění zemní pláně i povrchových vod. Svahy příkopu jsou ve sklonu 1:2,5
a ve dně příkopu je osazena betonová zatravňovací tvárnice. Příkop se napojuje na stávající příkop podél silnice
III/23612.
V místě napojení na silnici III/23612 je navržen betonový propustek DN 400. Na vtoku i výtoku je navrženo uložení
lomového kamene do betonu. Na výtoku se do obetonování napojuje odvodňovací příkop OP3, který pokračuje do
stávajícího příkopu podél silnice III/23612.
Ve staničení 0,055 00 je na levé straně ve směru staničení navržen podélný propustek v délce 15m a DN 400. Na
vtoku i výtoku je navrženo uložení lomového kamene do betonu. Propustek je navržen jako součást odvodňovacího
příkopu OP3, který pokračuje do stávajícího příkopu podél silnice III/23612. Propustek je navržen v místě vjezdu na
pozemek.
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