
 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta HPC 3R v k. ú. Vroutek“ 

 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Polní cesta HPC 3R je nevyhovující nezpevněná stávající polní cesta, která byla za 
nevhodných klimatických podmínek těžko sjízdná a bylo potřeba zajistit 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 propojení obcí Vroutek a Kryry.  
V součinnosti s doprovodnou zelení i plnění protierozní a ekologické funkce.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/342/000215 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Louny 
ZÁMĚR: Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GEPARD s. r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 
DODAVATEL: Šilhánek a syn a.s., Samota 601, 439 81 Kryry 
MÍSTO REALIZACE: Okres Louny, Obec Vroutek, katastrální území Vroutek 
CELKOVÉ VÝDAJE DLE UZAVŘENÉ DOHODY: 6.835.621 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI DLE UZAVŘENÉ DOHODY:  4.565.613 Kč 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 26. 6. 2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 13. 9. 2018 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE DLE SoD: 15. 10. 2018 

 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba polní cesty HPC 3R je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Vroutek. Projekt je realizován na pozemku KN 6595 v k. ú. Vroutek v souladu se stavebním 

povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.  

Rekonstrukce polní cesty HPC 3R v k. ú. Vroutek bude provedena v celkové délce 1,1954 km. Cesta je navržena 

trase pozemku stávající nezpevněné polní cesty,  ve Vroutku navazuje na místní komunikaci a vede východním 



směrem až k okraji zástavby, dále vede na východ až ke katastrální hranicí s k.ú. Kryry, odkud pokračuje jako polní 

cesta HPC 1 až na okraji obce Kryry, kde se napojuje na místní komunikaci.   

Polní cesta je navržena v kategorii jako HPC 3R 4,5/30 jako zpevněná s povrchem z asfaltového betonu, 
jednopruhová kategorie P4,5/30 s výhybnami a sjezdy. Jízdní pás šířky 3,5 m, a štěrkové krajnice š. 0,5 m, odvodnění 
polní cesty je navrženo do přilehlého ozeleněného terénu na pozemku cesty a navrženého drénu.  
Podél cesty bude po dokončení stavebních prací realizována výsadba doprovodné zeleně při jižní krajnici polní cesty, 
k výsadbě budou použity vysokokmeny.  
 
Liniová zeleň bude doplněna v počtu 26 ks stromů, následně bude zajištěna její tříletá pěstební péče do roku 2021. 
Navrhované dřeviny jsou výhradně domácími druhy, pro výsadbu budou použity sazenice regionálního původu ve 
složení:   
 
Malus sp. – Jabloň,  
Quercus petraea – Dub zimní,  
Sorbus aucuparia – Jeřáb ptačí,  
Tillia platyphyllos – Lípa velkolistá. 
 

S vlastní realizací projektu se započalo v červenci roku 2018, ukončení prací je plánováno v říjnu roku 2018. 

Rekonstrukcí polní cesty se zlepší podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům 

a uživatelům, zlepší se dopravní obslužnost a dojde k propojení obou obcí. 

V součinnosti s doprovodnou zelení  bude cesta plnit také funkci protierozní a ekologickou. 

 

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

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

    

     

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

             

    

         


