
 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty Chrášťovice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V trase komunikací RCH1, RCH2 se nacházely vyježděné polní cesty, které byly 
průjezdné pouze s obtížemi. Jejich šíře a povrch nevyhovovaly stávajícím 
požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Cesty 
nesplňovaly základní normy pro stavby a projektování polních cest. Vzhledem 
k uvedeným špatným funkcím byly stávající cesty navrženy k rekonstrukci. Polní 
cesta PCN7 v k.ú. Klínovice byla nově navržená. Cílem projektu bylo zlepšit 
prostupnost krajiny, propojit sousední obce Chrášťovice a Doubravice, a propojit 
dvě části obce Chrášťovice, projekty umožnily realizovat polní cesty s potřebnými 
parametry pro jejich zdárné využívání zemědělskou technikou. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/451/000218 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Strakonice 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATELÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Zenkl CB s.r.o., ATELIER DoPI, s.r.o. 
DODAVATEL: ŠTOLKA-STAVKO s.r.o. 
MÍSTO REALIZACE: Okres Strakonice, Obec Chrášťovice, katastrální území Chrášťovice a Klínovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 10 608 336,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 10 602 286,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 22.9.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 13.8.2018 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.7.2018 

 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba polních cest RCH1 a RCH2 jsou prvními realizacemi plánu společných zařízení schválených komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Chrášťovice. Polní cesta PCN7 je další z realizací plánu společných 

zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Klínovice. Projekt byly realizovány 

v souladu se stavebními povoleními a v rozsahu vymezeném projektovými dokumentacemi. Cesta RCH2  navazuje 

na přístupovou cestu k obci Doubravice a je ukončena na silnici III. třídy při kraji obce Chrášťovice. Polní cesta RCH1 

navazuje na síť místních komunikací v Chrášťovicích a navazuje na stavbu I. etapy polních cest plánu společných 

zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Klínovice a jejím pokračováním je 



stavba nové polní cesty PCN7 v k.ú. Klínovice, která pokračuje východním směrem k napojení na silnici III. třídy mezi 

Podolím a Chrášťovicemi. 

S vlastní realizací projektu se započalo v říjnu roku 2017, práce byly ukončeny v červenci roku 2018. Po realizaci 

projektu se zde nachází polní cesta o šířce vozovky 4 m s oboustrannou krajnicí 0,5 m, s povrchem z penetračního 

makadamu krytého dvěma asfaltovými nástřiky s podrcením. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou 

techniku. Její realizací se zlepšila prostupnost krajinou – navázáním na již vybudovanou cestu v k.ú. Doubravice 

došlo k propojení sousedních obcí. Současně došlo k propojení dvou částí obce Chrášťovice. 

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:  

           


