
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta C11a v k. ú. Stebno u Petrohradu“ 

HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Polní cesta C11a byla nevyhovující stávající polní cesta, která byla za deštivých 
podmínek bahnitá, bylo potřeba zajistit zlepšení podloží cesty i její odvodnění. Její 
šíře a povrch nevyhovoval stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani 
hospodařících subjektů, vzhledem k nevyhovujícímu stavu byla cesta navržena 
k rekonstrukci.  
Cílem projektu bylo zpřístupnění pozemků vlastníkům a uživatelům, zajištění 
odvodnění cesty, zlepšení dopravní obslužnosti a obnovení prostupnosti krajiny.  V 
součinnosti s doprovodnou zelení i plnění protierozní, vodohospodářské a 
ekologické funkce.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/451/000181 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Louny 
ZÁMĚR: Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCon s. r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
DODAVATEL: Šilhánek a syn a.s., Samota 601, 439 81 Kryry 
MÍSTO REALIZACE: Okres Louny, Obec Kryry, katastrální území Stebno u Petrohradu 
CELKOVÉ VÝDAJE DLE UZAVŘENÉ DOHODY: 4 839 805 Kč s DPH 
CELKOVÉ VÝDAJE SKUTEČNÉ:  4 436 647,05 Kč s DPH  
VÝDAJE PRO DOTACI DLE UZAVŘENÉ DOHODY:  2 101 190 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI SKUTEČNÉ:  1 918 638 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 13. 7. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 27.7.2018 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba polní cesty C 11a je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Stebno u Petrohradu. Projekt byl realizován na pozemku KN 4080 v k. ú. Stebno u Petrohradu 

v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.  



Začátek cesty navazuje na místní komunikaci na západním okraji obce Stebno, dále vede západním směrem a je 

ukončena v km 0,83386 na hranici pozemku. Cesta byla navržena jako jednopruhová polní cesta. 

Rekonstrukce polní cesty C 11a byla provedena v délce 0,830 km, v kategorii P 4,0/30, s šířkou vozovky 3,5 m 
a krajnicemi 0,25 m,  kryt z asfaltového betonu. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku. 
Odvodnění vozovky je řešeno v počátečním úseku cca 60 m volně do okolního terénu, zbytek úseku je odvodněn 
do stávajícího pravostranného příkopu, který byl pročištěn.  
Součástí stavby byla rekonstrukce stávajícího odvodňovacího příkopu, propustku pod cestou a zřízení nového 
propustku pod sjezdem na přilehlý pozemek. V trase je celkem 6 sjezdů na přilehlé pozemky a výhybna.  
Podél cesty byla doplněna liniová zeleň v počtu 17 stromů a 158 keřů, je zajištěna její tříletá pěstební péče do roku 
2020. 
S vlastní realizací projektu se započalo v červenci roku 2017, práce byly ukončeny v říjnu roku 2017. Rekonstrukcí 

polní cesty se zlepšily podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům, zajistilo se 

odvodnění cesty, zlepšila se dopravní obslužnost a obnovení prostupnosti krajiny.  V součinnosti s doprovodnou 

zelení  bude cesta plnit také funkci protierozní, vodohospodářskou a ekologickou. 

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: 

          


