
 

                     
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta C11 v k. ú. Pálovice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem výstavby polní cesty C11 je zpřístupnit zemědělské pozemky jejich 
vlastníkům, vybudování příkopů a osazení interakčních prvků. Cesta se napojuje 
na komplex tří polních cest vybudovaných v roce 2016. Do krajiny bude vysazena 
chybějící zeleň. 
Polní cesta nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest.  
V trase komunikace se nacházela vyježděná polní cesta, která nevyhovovala 
současným  požadavkům.   
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/563/000158 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Třebíč 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing.Tomáš Racek,Svinošice 104,67922 Lipůvka ,IČ 69709734     
DODAVATEL: COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
MÍSTO REALIZACE: Okres Třebíč, Obec Pálovice, Katastrální území Pálovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 6 007 250,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 6 007 250,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 10. 05.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 19. 09. 2017 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 31. 10. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Výchozí stav před realizací neumožňuje přístup k jednotlivým pozemkům vlastníků. Projektem dojde k vybudování 

jedné polní cesty s asfaltobetonovým povrchem. Součástí cesty bude odvodňovací příkop a liniová výsadba 121 

kusů listnatých stromů. Cesta pro stavbu je geodeticky vytyčena, před výstavbou provedeno vytyčení inženýrských 

sítí. Po dokončení stavby bude vypracována nezbytná dokumentace skutečného provedení, která bude podkladem 

pro kolaudační souhlas a dojde ke skutečnému zaměření dokončené stavby.  Projekt výstavby polní cesty C11 

navazuje na již dokončené polní cesty v roce 2016.  

Délka polní cesty je 1,406 km.  Kategorie cesty je P 5,0/30, šířka cesty 4,0 m živice + 2 x 0,5 krajnice ze štěrkodrti 

0-63. Jednopruhová vozovka, klopená jednostranně ve sklonu 2,5%. U krajnic činí příčný sklon 8%. Konstrukce 

vozovky - 40 mm asfaltový beton ACO 11, 50 mm asfaltový beton ACP 16+, 150 mm vibrovaný štěrk, 150 mm 

štěrkodrť 0-63. Úprava zemní pláně netříděným lomovým kamenivem a částečně vápněním. V cestě bude 5 výhyben 



o délce 20 metrů s náběhy, konstrukční vrstvy stejné jako u vozovky. Na okolní pozemky bude 10 sjezdů stejné 

konstrukce jako cesta. Odvodnění cesty bude řešeno levostranným příkopem i pravostranným příkopem a dále 

drenážním trativodem DN100, uloženým v hloubce 80 cm pod krajnicí směrem k vnějšímu okraji. Na začátku a na 

konci cesty bude provedeno napojení na silnici III/15216 a silnici III/15215. V cestě bude vybudováno 13 trubních 

propustků, část  DN 600 a DN 400, kterými bude převáděna voda. Čela propustku budou z lomového kamene a 

ukončena římsou. Kolem polní cesty je navržena výsadba zeleně v rozsahu 3 ks ořešák královský, slivoň švestka 27 

ks, jeřáb ptačí 6 ks, jeřáb břek 6 ks, višeň obecná 13 ks, třešeň obecná 28 ks, jabloň domácí 16 ks, hrušeň obecná 

8 ks, lípa srdčitá malolistá 8 ks.  Bude  založen luční trávník. Při výsadbě bude použito tabletové hnojivo. 

 

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

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 

 

          


