
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Slavkov“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V trase komunikace HPCr 2 se nacházela původní polní cesta, která byla  
vyježděná, plná výmolů a děr. Její šíře a povrch nevyhovoval stávajícím 
požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Cesta 
nesplňovala základní parametry pro stavby a projektování polních cest. Vzhledem 
k uvedeným špatným funkcím byla stávající cesta navržena k rekonstrukci. Cílem 
realizace projektu je zabezpečit kvalitní přístup hospodařícím vlastníkům k jejich 
nově navrženým pozemkům v rámci zpracovaných komplexních pozemkových 
úprav. Realizovaná cesta bude též plnit protierozní funkci a zároveň zvýší 
prostupnost katastrem. Funkčním i estetickým hlediskem realizovaných cest dojde 
ke zlepšení krajinné hodnoty území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/341/000017 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad- Pobočka Karlovy Vary 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Báňské projekty Teplice, a.s. 
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s. 
MÍSTO REALIZACE: Okres Sokolov, Město Horní Slavkov, katastrální území Horní Slavkov 
CELKOVÉ VÝDAJE: 7 659 380 s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 7 659 380 s DPH  
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 15.02.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 28.06.2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.05. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Rekonstrukce polní cesty HPCr2 je další realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Horní Slavkov. Projekt je realizován v k.ú. Horní Slavkov v souladu se stavebním 
povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Hlavní polní cesta HPCr2 leží na východní hranici k.ú. 
Horní Slavkov s k.ú. Kfely a propojuje toto území se silnicí III/2093. Cesta je vedena v trase stávající polní cesty po 
pozemkové parcele č. 4075/2 v k.ú. Horní Slavkov ve vlastnictví Města Horní Slavkov.  



S vlastní realizací projektu se započalo v únoru roku 2017, práce byly ukončeny v květnu 2017. Po realizaci projektu 

se zde nachází  jednopruhová polní cesta P5,0/30 o délce 914 m, s jednou výhybnou a třemi hospodářskými sjezdy, 

s podkladem ze štěrkodrti a s finální asfaltobetonovou vrstvou. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou 

techniku. Její realizací došlo k regulovanému odtoku dešťové vody, k úsporám energií díky zkrácení vzdálenosti a 

časové náročnosti pojezdů zemědělských strojů. Pevná a stabilní cesta je překážkou pro případný zdroj vodní eroze.  

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

   

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

   

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

   


