
 

                       
 

 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
Výstavba polních cest VPC 5.1, VPC 5.2 a OPC 12 v k.ú. Radimovice u 

Sychrova 
 

HLAVNÍ CÍL: 

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

Hlavním cílem projektu výstavby polních cest VPC 5.1, VPC 5.2 a OPC 12 bylo 

zlepšit dopravní obslužnost pro hospodařící zemědělce a vlastníky přilehlých 

pozemků. Výstavbou cest došlo k propojení sousedních katastrálních území a 

celkově došlo k zprostupnění krajiny. Cesty zvýšily turistický potenciál dotčené 

lokality. 
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:   17/000/0431b/451/000168 

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pracoviště Liberec 

ZÁMĚR:    b) Realizace plánů společných zařízení 

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl  s.r.o., Rokycanova 114/IV,   

                                                 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64255611 

DODAVATEL:    COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 

MÍSTO REALIZACE:   Okres Liberec, obec Radimovice, obec Pěnčín, k.ú.    

                             Radimovice u Sychrova, k.ú. Kamení  

CELKOVÉ VÝDAJE:   6 408 787,00 Kč s DPH 

VÝDAJE PRO DOTACI:  6 389 054,00 Kč s DPH  

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:  05.06.2017 

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 04.10.2017 

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:                   18.10.2017 

       

ANOTACE, POPIS: 

Projekt  "Výstavba polních cest VPC 5.1, VPC 5.2 a OPC 12 v k.ú. Radimovice u Sychrova" řeší výstavbu polních 

cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace plánu společných zařízení pro dokončené komplexní pozemkové 



úpravy v k.ú. Radimovice u Sychrova. U polní cesty VPC 5.1 se jedná o rozsáhlou rekonstrukci historické cesty, kde 

geologický průzkum uvádí nutnost výměny všech vrstev stávající komunikace. U polní cesty VPC 5.2 se jedná o 

výstavbu nové polní cesty na pozemcích nezatížených stavbou a částečně vedené v trase historické cesty s nutností 

výměny všech konstrukčních vrstev. U polní cesty OPC 12 se jedná o rozsáhlou rekonstrukci historické cesty, kde 

geologický průzkum uvádí nutnost výměny všech vrstev stávající komunikace.  

 

V rámci uvedeného projektu je výstavba  polních cest rozdělena na výstavbu: 

Polní cesty VPC 5.1 - jedná se výstavbu polní cesty v trase historické cesty na pozemkové parcele 1295 v k.ú. 

Radimovice u Sychrova  s výměnou všech vrstev stávající komunikace. Cesta začíná napojením na stávající 

asfaltovou místní komunikaci vedoucí z Obce Radimovice a napojuje se na polní cestu  VPC 5.2. Cesta je navržena 

jako zpevněná s krytem z asfaltobetonu, kategorie P 4,5/30 (4,0 m + krajnice 2 x 25 cm) v celkové délce 372 m.  

Polní cesty VPC 5.2 - jedná se výstavbu polní cesty na pozemkové parcele 1321 v k.ú. Radimovice u Sychrova  a 

pozemkové parcele 725 v k.ú. Kamení, jedná o výstavbu nové polní cesty na pozemcích nezatížených stavbou a 

částečně vedené v trase historické cesty s výměnou všech konstrukčních vrstev. Cesta začíná napojením na VPC 

5.1 (je jejím pokračováním ) a pokračuje do  osady Kamení, kde se napojuje na silnici III. tř. č. 2794 vedoucí z Obce 

Pěnčín směr Radimovice. Cesta je navržena jako zpevněná s krytem z asfaltobetonu, kategorie P 4,5/30 (4,0 m + 

krajnice 2 x 25 cm) v celkové délce 549 m. Je doplněna  3 x výhybnou a výsadbou nové zeleně v rozsahu 24 ks 

stromů. 

Polní cesty OPC 12 - jedná se výstavbu polní cesty v trase historické cesty na pozemkové parcele 1312 a 1323 v 

k.ú. Radimovice u Sychrova s výměnou všech vrstev stávající komunikace. Cesta začíná napojením na stávající   

silnici III. tř. č. 2791 vedoucí směr Obec Radimovice a napojuje se na navrženou polní cestu VPC 11.1 polní cestu. 

Cesta je navržena jako zpevněná s krytem z vibrovaného štěrku + nátěr, kategorie P 3/30 (2,5 m + krajnice 2 x 25 

cm) v celkové délce 291 m. 

  

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