
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty C1, C8 a C11 v k.ú. Uhřínov“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Předmětem projektu je realizace společného zařízení, stavba polních  cest C1, C8 
a C11 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov, na základě schváleného 
návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci 
Uhřínov. Projekt spočívá v novostavbě polních cest s napojením na účelové místní 
komunikace v obci Uhřínov. V terénu jsou vyjeté koleje na zemědělské půdě v 
pruhu pozemku obecní cesty vytyčeném po pozemkové úpravě. Tento stav je zcela 
nevyhovující. V celých řešených úsecích jsou navrženy nové konstrukce vozovek. 
Novostavba polních cest s vhodnou konstrukcí vozovky, odvodňovacími zařízeními, 
výhybnami, brody a výsadbou doprovodné zeleně doplní a zkvalitní dopravní 
systém v obci navržený schválenými pozemkovými úpravami. 
Prioritou projektu je zpřístupnění pozemků a zvýšení dopravní obslužnosti území s 
možností celoročního provozu. Dalším přínosem projektu je odvedení srážkových 
vod a zmírnění následků přívalových dešťů. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/563/000028 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pobočka Žďár nad Sázavou 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: PROFI Jihlava, spol. sr.o. 
DODAVATEL: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast JIH, Tovární 3, 620 00 Brno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Žďár n.S., Obec Uhřínov, katastrální území Uhřínov u Velkého Meziříčí 
CELKOVÉ VÝDAJE: 10 412 478,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI:  7 958 543,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 15.03.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 25.9.2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2017 



 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba polních cest je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Uhřínov u Velkého Meziříčí. Projekt je realizován v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci 

Uhřínov, a to tak, že polní cesta C1 se nachází jihozápadně od zastavěného území obce, polní cesta C8 jižně od 

zastavěného území obce a polní cesta C11 severovýchodně od zastavěného území obce. Pozemky dotčené 

stavbou, parcely číslo dle KN 3442, 3556, 3770, 3775 a 3917 jsou ve vlastnictví Obce Uhřínov, která se stavbou 

udělila souhlas a převzala závazek o převzetí, správě a údržbě polní cesty po jejím vybudování. Pozemky p.č. dle 

KN 3457 a 3774 jsou ve vlastnictví Povodí Moravy s.p., které udělilo souhlas se stavbou. Cesty navazují na místní 

komunikace v obci Uhřínov. 

Celková délka úpravy polní cesty C1 je 1,496 km, z toho úsek 0,000 - 0,080 km se nachází v intravilánu obce a není 

předmětem této žádosti. Zbylý úsek 0,080 - 1,496 km je předmětem této žádosti z PRV. 

Celková délka úpravy polní cesty C8 je 0,778 km, z toho úsek 0,000 - 0,030 km se nachází v intravilánu obce a není 

předmětem této žádosti. Zbylý úsek 0,030 - 0,778 km je předmětem této žádosti z PRV. 

Celková délka úpravy polní cesty C11 je 0,884 km, z toho úsek 0,000 - 0,130 km se nachází v intravilánu obce a 

není předmětem této žádosti. Zbylý úsek 0,130 - 0,884 km je předmětem této žádosti z PRV. 

 

S vlastní realizací projektu se započalo v březnu roku 2017, termín dokončení prací je 31.10.2017.  

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

        

       

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

            

 

             


