
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Řešené území se nachází východně od obce Pořín v místě určeném v rámci 
komplexních pozemkových úprav pro výstavbu a rekonstrukci účelových 
komunikací a protierozních opatření. Návrh plánu společných zařízení řeší v této 
lokalitě dopravní zpřístupnění jednotlivých zemědělských pozemků a usměrnění 
odtokových poměrů při přívalových srážkách. V současné době se v řešeném 
území nacházejí nezpevněné účelové komunikace, srážková voda z velké části 
území odtéká do intravilánu obce Pořín a na zemědělské půdě dochází k erozi. 
V projektu je zahrnuta výstavba polních cest C33, C34, C48, NC10, C43, spojka 
C33 a C37 a výstavba záchytného příkopu s průlehem, které pomohou zlepšit tento 
stav.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/231/001095 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Tábor 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Koplík, IČ: 472 32 315, Hlinsko 49, České Budějovice, 

část projektové dokumentace zpracoval (polní cesta C33 
I. etapa a polní cesta C34): Ing. Miloslav Bílek, 
IČ: 10324771,Havanská 2828, 390 05 Tábor 

DODAVATEL: STRABAG, a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha5  
MÍSTO REALIZACE: Okres Tábor, Obec: Dolní Hořice, Katastrální území: Pořín 
CELKOVÉ VÝDAJE: 25 292 836 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 25 108 048 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 26. 10. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 13. 8. 2018 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 29. 03. 2019 
 



ANOTACE, POPIS:  
V tomto katastrálním území byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy v roce 2011 a dosud nebyly provedeny 

žádné realizace podle schváleného plánu společných zařízení. V rámci tohoto projektu dojde k výstavbě polních cest 

C33, C34, C48, NC10, C43, spojka C33 a C37a záchytného příkopu. Celková délka realizovaných cest je 4,004 km, 

výměra protierozních opatření je 1,22 ha.  

Realizované cesty navazují na stávající místní komunikace a budou propojovat jednotlivé části obce Pořín 

s napojením na vedlejší katastrální území. Účelové komunikace jsou navržené s asfaltovým povrchem a šířkou 

vozovky v rozmezí 3,5-4,0 ze zpevněnými krajnicemi 2x0,25m. Návrhová rychlost 30km/hod. Součástí účelových 

komunikací C33 a C34 jsou silniční příkopy, které slouží k zachycení a bezpečnému odvodu přitékající srážkové 

vody mimo zastavěnou část obce Pořín. Zároveň příkopy napomáhají ke snížení erozního působení srážek. 

Záchytný příkop je vytvořen prohloubením terénu se sklonem hrázky 1:2, protisvah terénního průlehu je provedený 

ve sklonu 1:6. Po výstavbě se záchytný příkop zatravní a strmější svah se zpevní kokosovou sítí. Záchytný příkop 

zachytí a zpomalí odtok srážkové vody, tím se zvýší ochrana zemědělské půdy před erozním působení srážek. 

     

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

  

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 

 

 

 


