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Popis projektu
„Výstavba místní komunikace spojující obce Ochoz a Budětsko - 1.
etapa - napojení na stávající místní komunikaci v obci Ochoz“
podaného do programu POV 2016 Olomouckého kraje

Záměr obce Ochoz na výstavbu místní komunikace spojující obce Ochoz a Budětsko
souvisí s dokončenou Komplexní pozemkovou úpravou k. ú, Ochoz u Konice a je v souladu
s Plánem společných zařízení a také s potřebou obnovit historické spojení obcí.
Polní cesta mezi oběma obcemi zanikla při hospodaření socialistického zemědělství a
náhradní byla vedená přes parcely soukromých vlastníků a byla užívána do roku 2015. V roce
2015 bylo jednání o Komplexní pozemkové úpravě ukončeno a nově navržená parcela polní
cesty z Ochoze do Budětska byla vytyčena. Vzhledem k zájmu občanů obou obcí a potřebě
zemědělců obdělávajících pozemky přístupné z této cesty se jeví jako nezbytné místní
komunikaci budovat – vzhledem k finanční náročnosti po etapách. Napojení na stávající
místní komunikaci v obci Ochoz je v současné době kritickým bodem budoucí komunikace a
realizací projektu se zmenší výškový rozdíl mezi stávající komunikací a parcelou cesty a
dojde k omezení vynášení ornice na zpevněnou komunikaci.
V dokumentech KPÚ Ochoz u Konice je místní komunikace požadována v provedení
zatravněné cesty, proto je třeba tuto skutečnost v projektu respektovat. Délka komunikace
budované v 1. etapě výstavby je 130 m, 30 m od stávající komunikace bude s povrchem
asfaltovým a dalších 100 m s povrchem zatravněné cesty s únosným podložím.
Délka komunikace budované v 1. etapě výstavby je 130 m délky, celková délka místní
komunikace mezi obcemi Ochoz a Budětsko je 800 m a bude realizována v dalších etapách
výstavby (zatravněná komunikace nebude tak finančně nákladná jako s asfaltovým
povrchem).
Cílem projektu je zahájení výstavby místní komunikace mezi obcemi Ochoz a Budětsko,
která bude využívána zemědělci hospodařícími na přilehlých pozemcích, občany obou obcí a
také k pěší nebo cyklistické turistice.

