
 

                
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace polních cest PCH 8 a PCV 9 v k. ú. Palič“ 
 

HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

V trase komunikací HPC 8 a VPC 9  se nacházely polní cesty, které byly ve špatném stavu. Jejich 
šíře a povrch nevyhovoval stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani 
hospodařících subjektů. Cesty nesplňovaly základní normy pro stavby a projektování polních 
cest. Vzhledem k uvedeným špatným funkcím byly stávající cesty navrženy k rekonstrukci. Cílem 
projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny, navrhnout potřebné parametry pro jejich využívání 
zemědělskou technikou. 
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/341/000195 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Cheb 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Miroslav Adam, IČ 46866418, Na Svahu 2524/8, 352 02 Cheb 
DODAVATEL:  EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Praha1, odštěpný závod oblast Čechy západ,  
 závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary 
MÍSTO REALIZACE: Okres Cheb, Obec Lipová, katastrální území Palič 
CELKOVÉ VÝDAJE: 8 950 291,00 s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 8 805 469,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 2. 8. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 11.12.2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 11. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  

Výstavba polních cest HPC 8 a VPC 9 je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Palič. Projekt je realizován na pozemcích  p.č. 1151 a p.č. 1153 
v k.ú. Palič v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.  
Polní cesta PCH 8 – rekonstrukce  začíná od napojení na silnici III/21414 v obci Palič. Jedná se o 
rekonstrukci stávající polní cesty, která má degradovaný povrch, poškozené odvodnění. Komunikace 
slouží pro obsluhu přilehlých zemědělských pozemků a k obsluze objektu Lipová, č.p. 79. Rekonstrukce 
cesty je ukončena na rozhraní katastrálních území Palič a Oldřichov u Lipové před bezejmenným vodním 
tokem. 
Parametry polní cesty PCH 8: kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x 0,5m, celková délka 
1 621 m. Povrch vozovky polní cesty je z penetračního makadamu a asfaltu. Krajnice je tvořena pásy o 
šířce 0,5 m ze štěrkodrti, popřípadě asfaltového recyklátu. 
Odvodnění polní cesty je zajištěno jejím podélným a příčným sklonem a je provedeno do okolního terénu 
a pomocí podélné drenáže do vsakovacích jímek. V lomových bodech jsou umístěny revizní šachty 
drenážní v počtu 21ks. 



Polní cesta PCV 9 – rekonstrukce  začíná napojením na polní cestu PCH 8 umístěnou na p.p.č. 1151 v 
k.ú. Palič. Komunikace je vedena k objektu č.p. 79, kde je na kraji lesa napojena na stávající lesní cestu 
v k.ú. Mýtina. 
Parametry polní cesty PCV 9: kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x 0,5m, celková délka 
128,9 m. Povrch vozovky polní cesty je tvořen penetračním makadamem. Krajnice je tvořena pásy o šířce 
0,5 m ze štěrkodrti, popřípadě asfaltového recyklátu. 
Odvodnění polní cesty je provedeno do okolního terénu a pomocí drenáže do vsakovací jímky.  
S vlastní realizací projektu se započalo v srpnu roku 2017, práce byly ukončeny v listopadu roku 2017. 

Cesty získaly parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Rekonstrukcí polních cest PCH 8 a PCV 9 

v k.ú. Palič došlo ke zlepšení přístupnosti zemědělských a lesních pozemků, zlepšení spojení obce Palič 

a sídelního útvaru Nový Svět, jako i lepší dosažitelnosti sousedního k.ú.  Oldřichov u Lipové a k.ú. Mýtina. 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 
PCH 8 PCV 9 
 

                          
                    

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 
PCH 8 PCV 9 
 

           

 

STAV PO REALIZACI: 
PCH 8 PCV 9 

         


