
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Jedná se o realizaci dvou staveb, polních cest: rekonstrukce PC09 a novostavba 
PC12. 
Stávající polní cesta PC09 byla v nevyhovujícím stavu – obtížně sjízdná 
s nefunkčními propustky a svodnými odvodňovacími příkopy. PC09 již neplnila 
svoje funkce. Vzhledem k uvedeným špatným funkčním parametrům byla stávající 
polní cesta PC09 navržena k rekonstrukci. Cílem projektu bylo zlepšit technický 
stav polní cesty a cestních objektů, zrevitalizovat doprovodnou zeleň, zpřístupnit 
zemědělské pozemky a znovu propojit obec Ctiboř a osadu Březí.  
V místě novostavby polní cesty PC12 byla vyjetá, místy nezřetelná polní cesta 
napojující se na PC09 a vedoucí k bezejmennému rybníku. Cílem projektu bylo 
vybudování nové cesty včetně odvodnění a výsadba doprovodné zeleně. Cesta tak 
zpřístupní zemědělské pozemky a bezejmenný rybník.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/232/000191 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Tachov 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
DODAVATEL: Silnice Horšovský Týn, a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, 34601 
MÍSTO REALIZACE: Okres Tachov, Obec Ctiboř, katastrální území Ctiboř u Tachova, Březí u Tachova 
CELKOVÉ VÝDAJE: 14 923 543,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 14 917 493,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 27. 07. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 23. 04. 2018 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 16. 11. 2017 
 
 



ANOTACE, POPIS:  
Rekonstrukce PC09 a novostavba PC12 jsou realizací plánu společných zařízení schválených komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Ctiboř u Tachova. Rekonstrukce PC09 je realizována na pozemcích p. č. 2880 v k. ú. 

Ctiboř u Tachova a p. p. č. 1113 v k. ú. Březí u Tachova; novostavba PC12 – na pozemcích p. p. č. 2883, p. p. č. 

2888 a p. p. č. 2893 v k. ú. Ctiboř u Tachova v souladu se stavebními povoleními a v rozsahu vymezeném 

projektovou dokumentací. Polní cesta PC09 je spojnicí obce Ctiboř se severovýchodně ležící osadou Březí, kde se 

napojuje na silnici III/19884. Polní cesta PC12 začíná ve staničení km 0,243 polní cesty PC09 a pokračuje na jih ke 

Starému potoku, který přechází, stáčí se k východu a následně opět k jihu až k hrázi bezejmenného rybníka. 

S vlastní realizací projektu se započalo v srpnu roku 2017, práce byly ukončeny v listopadu roku 2017. V rámci 
rekonstrukce PC09 byla vybudována dvoupruhová polní cesta kategorie P 6/40 (šířka vozovky 5,00 + 2x 0,5 m 
krajnice) s krytem z asfaltového betonu včetně doprovodných objektů a byla revitalizována doprovodná zeleň. Došlo 
ke zpřístupnění zemědělských pozemků a opětovnému propojení sídel Ctiboř a Březí. Při novostavbě PC12 byla 
vybudována jednopruhová polní cesta kategorie P3/30(šířka vozovky 3,00 m) včetně odvodnění s krytem z kaleného 
štěrku včetně doprovodných objektů s dvěma výhybnami a výsadbou jednostranného stromořadí v části cesty. Cesta 
PC12 tak zpřístupňuje zemědělské pozemky, bezejmenný rybník a přispívá k celkové lepší prostupnosti krajiny. 
 

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

PC 09 STAV PŘED REALIZACÍ:      PC 12 STAV PŘED REALIZACÍ 

       

PC 09 STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:     PC 12 STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

       

PC 09 STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:  PC 12 STAV PO DOKONČENÍREALIZACE: 

       


