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Z Á P I S 

z výrobního výboru projektu DSP/PDPS na akci: 
  

„Polní cesta - část  VPC 2.6.1, VPC 2.16 a VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic“ 
 

konaného dne 6.9.2022, 
 

 na Obecním úřadě Němčovice, Němčovice 37a, 338 29 Němčovice, okres Rokycany. 

 

Přítomni :   dle prezenční listiny 
 

Předmětem jednání bylo seznámení přítomných s rozpracovaností projektových dokumentací na 
polní cesty část  VPC 2.6.1, VPC 2.16 a VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic, které jsou řešeny v souladu 
se zadáním, na základě předaného plánu společných zařízení objednatelem a dohody ve věci dalšího 
postupu projektových a přípravných prací pro zajištění staveb. Zpracovatelem PD byl přednesen návrh 
cesty a byly projednávány doplňující dotazy k jednotlivým řešením s přítomnými. Přítomní se shodli na 
závěrech a dalším postupu zpracování PD následně: 

 Začátek úprav VPC 2.6.1. bude napojen na silnici III/232 15. Rozhledová pole v místě 
napojení budou posouzena na jízdní rychlost 70 km/h na silnici III/232 15 pro vozidlo skupiny 
1 (OA) a 3 (NA). Zpracovatel PD projedná posouzení napojení se zástupce PČR v předstihu. 

 Stávající stromy v rozhledových polích budou navrženy ke kácení při silnici III/232 15. Obcí 
Němčovice bude vydáno povolení ke kácení. Stávající stromy v rozsahu stavby budou 
součástí dendrologického průzkumu. 

 Konec úprav VPC 2.6.1 bude v místě křižovatkového napojení VPC 2.16., délka úprav bude 
cca 130 m. 

 VPC 2.16. bude propojovat VPC 2.6.1. a VPC 2.5.1, délka úprav bude 545 m. 

 VPC 2.5.1 bude vyústěna na pozemku č. parc. 1851 k.ú. Olešná u Radnic, který je určen 
v plánu společných zařízení pro stavbu polní cesty VPC 2.13.1 propojující se stávající polní 
cestou HPC 2.1.  

 Dle pasportu místních komunikací obce Němčovice není propojení mezi koncem místní 
komunikace 7c a koncem úprav VPC 2.5.1 evidována jako místní ani účelová komunikace. 
Tento úsek bude po realizaci VPC 2.5.1 možný používat pouze pro pěší dopravou   

 Šířkové uspořádání všech polních cest bude odpovídat kategorii P 4/30, vozovka zpevněná 
asfaltobetonem v šířce 3,5 m, nezpevněné krajnice 2 x 0,25 m s povrchem z R-mat, šířka 
koruny vozovky 4,0 m. Ve směrových obloucích malých poloměrů bude uplatněno 
odpovídající rozšíření vozovky 

 Výhybny budou navrženy pro zajištění vzájemných viditelností výhyben v šířce zpevněného 
krytu 5,5 resp. 6 m včetně vozovky. 

 Konstrukce vozovek bude navržena pro TDZ IV, pláň vozovky bude upravena a zhutněna na 
Edef,2 > 45 MPa včetně případné sanace aktivní zóny, pro kterou bude v rámci PD zpracován 
podrobný geotechnický průzkum 

 Pláň vozovek bude odvodněna oboustrannou podélnou drenáží s vyústěním do stávajících 
roklí a Olešenského potoka 
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 V km 0,285 cesty VPC 2.16 bude kolmým křižovatkovým napojením pod úhlem 75°napojena 
hráz suchého poldru pro možnost jeho údržby 

 V km 0,300 cesty VPC 2.16 bude přes stávající Olešenský potok navržen trubní propustek. 
Návrh bude konzultován se zástupcem obce Němčovice 

 V místech křížení převádění extravilánových vod z povodí VPC 2.16 v km cca 0,545 bude 
úprava cesty řešena formou zádlažby z lomového kamene s fixací do betonových prahů 

 Odvádění povrchových vod z polní cesty bude příčně do přilehlého terénu. Na VPC 2.16 
VPC 2.5.1 bude v místech velkých podélných sklonů řešen odvodňovací rigol s vyústěním 
do Olešenského potoka resp. do stávající rokle   

 Polohy hospodářských sjezdů byly upřesněny zástupcem SPÚ a budou řešeny v šířce min 6 
m resp. 12 m jako sdružené pro dva sousední pozemky 

 Zástupce obce Němčovice projedná s vlastníky navazujících pozemků na polní cestu jejich 
dočasné zábory na základě podkladu od zpracovatele PD. Zástupce obce Němčovice zajistí 
podpisy vlastníků dotčených pozemků na situaci předané zpracovatelem PD.   

 Přebytek sejmuté ornice bude využit pro zemědělské účely na přilehlých pozemcích obce 
Olešná resp. Němčovice 

 Možnost uložení přebytku výkopku zeminy bude v rámci zpracování PD konzultováno se 
zástupcem obce Němčovice. Pokud v rámci obce nebudou vhodné lokality, bude přebytek 
ukládán na skládku dle nabídky a možností zhotovitele.  

  

Zapsal: Ing. Jan Batík 

Datum: 6.9.2022 

 

 

Přílohy:  

- Prezenční listina 

 

 

 




