
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta HPC2 – I. etapa v k.ú. Slup“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Výsledkem projektu je rekonstrukce hlavní svozové polní cesty pro těžkou 
zemědělskou techniku dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. 
Polní cesta řeší odklon provozu těžké zemědělské techniky mimo intravilán obce 
Slup, dále umožní zpřístupnění pozemků vlastníků jižně od obce. Polní cesta 
zpomalí povrchový odtok a tím dojde ke snížení vodní eroze a ke zvýšení 
ekologické stability krajiny. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/564/000169 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Znojmo 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Vladimír Fouček, Hvězdová 1730/23, 669 02 Znojmo 
DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
MÍSTO REALIZACE: Okres Znojmo, Obec Slup, Katastrální území Slup 
CELKOVÉ VÝDAJE: 10 829 500 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 10 828 290 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 09.06.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  14.9.2017 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 13.11.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace polní cesty HPC2 – I. etapa v katastrálním území Slup, která jsou v souladu se 

schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Vladimír Fouček, 

Hvězdová 1730/23, 669 02 Znojmo. 

 

Polní cesta stavebně upravuje pozemky KN p.č. 782, 2775, 2814, 2821/1, 2877, 2880, 2884/1 a 3037 v k.ú. Slup. 

Polní cesta je navržena jako jednopruhová s napojením na silnici III/3978, dále pokračuje přes zrekonstruovaný 

mostek přes vodoteč Daníž a končí napojením na polní cestu HPC2 - II. etapa u větrolamu. Rekonstrukce mostku 

přes vodoteč Daníž byla provedena obcí Slup v roce 2016. Plocha komunikace nad mostkem bude hrazena obcí 

Slup - délka - 9,77m, šířka - 4,7m. Polní cesta HPC2 - I. etapa je jednopruhová, kategorie P 5/30 s odvodněním do 

přilehlého odvodňovacího příkopu vedeného podél trasy polní cesty. V místě napojení polní cesty na silnici III/3978 

není provedeno odvodnění cesty příkopem, ale na základě požadavku SÚS JMK je navrženo odvodňovací zařízení 



- drenáž v trase podélné příkopy v délce 50 m s následným havarijním přepadem do stávajícího silničního příkopu. 

V místě napojení odvodňovacího příkopu na vodoteč Daníž bude provedeno zpevnění břehů a dna vodoteče 

kamennou dlažbou do betonového lože tl. 25 cm v délce 5,0 m před a 6,0 m za mostkem. Délka cesty 2 200 m, šířka 

vozovky 4,0 m, krajnice zpevněné 2 x 0,5 m, povrch z asfaltového betonu. Počet výhyben - 5, počet propustků 8, 

počet sjezdů 19. 

 

S vlastní realizací projektu se započalo v červenci roku 2017, stavební práce byly ukončeny v říjnu roku 2017 a dílo 

bylo předáno v červnu 2017. Po realizaci projektu se zlepšila prostupnost krajinou a polní cesta řeší odklon provozu 

těžké zemědělské techniky mimo intravilán obce Slup, dále umožní zpřístupnění pozemků vlastníků jižně od obce. 

Polní cesta zpomalí povrchový odtok a tím dojde ke snížení vodní eroze a ke zvýšení ekologické stability krajiny. 

 

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: 

 


