REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY OPĚŠ - BABÍN
Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní
akční skupiny POŠUMAVÍ, zapsaný spolek.
Předmětem akce je rekonstrukce zbývající části stávající lesní cesty kategorie 2L číslo KH 137 o délce
252 m, která ještě nebyla zrekonstruována a která je ve špatném technickém stavu. Převážná část
komunikace je narušena výtluky a vlivem přívalových dešťů došlo k vymletí rýh, které se při každých
dalších deštích zvětšují. Úsek je špatně průjezdný a těžko sjízdný pro běžnou techniku i pro turisty, pro
které je bezplatně přístupná. Obnova povede k dokončení celkové rekonstrukce komunikace 2L číslo
KH137, započaté v předchozích letech a ke zlepšení kvality komunikace /lesní cesty a tím i lesní sítě
včetně snazší dostupnosti pro lesní techniku a i pro turisty. Třída lesní cesty se rekonstrukcí nemění a
zůstává kategorie 2L. Součástí rekonstrukce je 1 výhybna o délce 25 m.
Popis obnovy:
- stávající povrch komunikace bude očištěn od nánosů a budou seříznuty krajnice. Na připravenou pláň
bude následně proveden penetrační makadam s 2 nástřiky a zadrcením, konstrukce bude doplněna
sypanými zemními krajnicemi, v případě sjezdů bude proveden výkop na úroveň pláně, srovnán a
zhutněn statickým válcem včetně doplnění o štěrkodrť,
- délka úpravy je 252 m,
- šířka komunikace je 3,5 m; volná šířka 4,0 m; návrhová rychlost 30 km/h.
- na cestě ve směru staničení se nachází 1 výhybna o délce 25 m a šířce 6,50 m
- povrch komunikace je vždy jednostranně vyspádován,
- odvodnění komunikace je do stávajících otevřených příkopů, které budou v rámci stavby vyčištěny, s
hloubkou minimálně pod konstrukci komunikaci
- konstrukce je navržena v tomto složení: nátěr dvojitý asfaltový s posypem N DV 20 mm, penetrační
makadam hrubý PMH 100 mm, šterkodrť 0-32 ŠDa 150 mm, šterkodrť 0-63 ŠDb 150 mm, celkem 400
mm.
Výsledkem projektu je: Rekonstruovaná lesní cesta o délce 252 m, v kategorii: 2L s povrchem: štěrkové
vrstvy s penetračním makadamem opatřeným uzavíracím nátěrem dvouvrstvým s posypem z drobného
drceného kameniva s 1 výhybnou o délce 25 m a šířce 6,5 m.
U staničení 1,005 km se komunikace napojuje na již v předchozích letech zrekonstruovaný úsek lesní
cesty, který se dále napojuje na L1 KH 140
Lesní cesta a přilehlé lesy jsou přístupné veřejnosti. Navržená rychlost komunikace je 30 km/hod.
Termín realizace je od 24.08.2020 do 24.09.2020

