
 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 

NÁZEV:   
 

„Účelové komunikace RCH1 a RCH2 v k.ú. Králova Lhota“ 
 

HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

Projekt rekonstrukce účelových komunikací RCH1 a RCH2 vychází ze schválené 
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Králova Lhota. Obě účelové 
komunikace se nacházejí severo - západně od obce Králova Lhota. V době před 
rekonstrukcí byly obě komunikace značně poškozené a vykazovaly množství 
trvalých poruch. Jednalo se zejména o plošné výtluky, hloubkovou korozi a 
prolomení vozovky. Rekonstrukce přispěla ke zlepšení přístupnosti zemědělských 
pozemků, provozu  
na těchto komunikacích a dopravnímu spojení s vedlejším katastrálním územím 
Lety. Doprovodná výsadba v budoucnu příznivě ovlivní ekologickou stabilitu území. 
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/231/000213 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Písek 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.,  

Budovcova 2530,397 01 Písek 
DODAVATEL: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
MÍSTO REALIZACE: Okres Písek, Obec Králova Lhota, katastrální území Králova Lhota 
CELKOVÉ VÝDAJE: 9 422 933,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 9 422 933,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 31. 08. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 14. 05. 2018 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 11. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Rekonstrukce účelových komunikací RCH1 a RCH2 na pozemcích p.č. 1679 a 1726 v k.ú. Králova Lhota je první 
realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Králova Lhota. Stavební 
práce na projektu začaly v září 2017 a trvaly do listopadu 2017. Projekt byl realizován v souladu se stavebním 
povolením a dle projektových dokumentací. Obě polní cesty navazují v sousedním katastrálním území Lety  
na stávající účelové komunikace. Cesty rekonstrukcí získaly parametry potřebné pro zemědělskou techniku. 
Realizací se zlepšila prostupnost krajinou a přístupnost na okolní zemědělské pozemky. 
 



RCH1 - Jednalo se o rekonstrukci stávající účelové komunikace na pozemku p.č. 1726 o celkové délce trasy 1203,09 
metrů, která je jako hlavní polní cesta rekonstruována do kategorie P 4,5/30  v šířce jízdního pruhu 3,5 m a šířkou 
nezpevněných krajnic 0,5 m. Součástí stavby byla také výstavba dvou nových výhyben a sjezdů na okolní pozemky. 
Povrch vozovky je nově tvořen asfaltobetonem. 
RCH2 - Jednalo se o rekonstrukci stávající účelové komunikace na pozemku p.č. 1679 o celkové délce trasy 964,85 
metrů, která je jako hlavní polní cesta rekonstruována do kategorie P 4,5/30  v šířce jízdního pruhu 3,5 m a šířkou 
nezpevněných krajnic 0,5 m. Součástí stavby byla také výstavba nové výhybny a sjezdů na okolní pozemky. Povrch 
vozovky je nově tvořen asfaltobetonem. 
 

Součástí realizace projektu byla výsadba doprovodné zeleně, která pozitivně mění a ovlivňuje ráz krajiny. Celkově 
se jedná o 48 ks listnatých stromů (jabloň alejového typu). 
 

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: 

     


