
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny včetně 
ozelenění“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem projektu je výstavba polních cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace 
plánu společných zařízení pro dokončené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Zbyny. Povrch stávajících komunikací je v současné době nesoudržný a prašný. V 
rámci výstavby dojde k vybudování cest, které budou svojí konstrukcí a parametry 
odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení. Projekt přispěje k prostupnosti 
krajiny v dané lokalitě. Bude provedeno též vysázení vegetačního doprovodu (230 
kusů různých druhů stromů) s pozitivním dopadem na životní prostředí. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/451/000218 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Česká Lípa 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:. Gepard, s.r.o., IČ 61499552, Štefánikova 77/52, 150 00 

Praha 5  
DODAVATEL:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, IČ  48035599, Kašparova 

1010/30, 460 06 Liberec 
MÍSTO REALIZACE: Okres Česká Lípa, Město Doksy, katastrální území Zbyny 
CELKOVÉ VÝDAJE: 24 029 736,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 23 981 883,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 17.07.2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 12.11.2018 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 31.12.2018 
 
ANOTACE, POPIS: 
 Polní cesta HPC1 je navržena na pozemku p.č. 619 v k.ú. Zbyny, který je ve vlastnictví Města Doksy. Povrch bude 

tvořit penetrační makadam. Polní cesta je navržena v kategorii  jako hlavní polní cesta P 4,5/30 se sjezdy a 

výhybnami. To je vozovka š.3,5 m a štěrkové krajnice š.0,5 m. Celková délka polní cesty je 2357,32 m. Součástí 



prací bude zrušení a obnova stávajícího sjezdu (včetně propustku) na komunikaci II/207 a obnovení propustku a 

příkopu (p.č. 622), rekultivace st. nezpevněné cesty na pozemcích p.č.620 a zrušení st. sjezdu na sil. III/2075. 

Připojení polní cesty HPC1 na pozemní komunikaci je na stávající silnici II/207 mimo obec a na druhé straně cesty 

na sil.III/2075. Polní cestaHPC3 je navržena na pozemku p.č. 627 v k.ú. ZBYNY, který je ve vlastnictví Města 

Doksy. Povrch bude tvořit penetrační makadam. Polní cesta je navržena jako hlavní polní cesta v kategorii P 

4,5/30 se sjezdy a jednou výhybnou (společnou s VPC2). To je vozovka š.3,5 m a štěrkové krajnice š.0,5 m. 

Celková délka polní cesty je 411,07 m. Součástí prací bude zrušení stávajícího sjezdu na komunikaci II/207 a 

obnovení příkopu ( p.č. 622), rekultivace st. nezpevněné cesty na pozemcích p.č. 570, p.č 635 a p.č.569.  Polní 

cesta VPC 2 je navržena na pozemku p.č. 621 v k.ú. ZBYNY, který je ve vlastnictví Města Doksy. Povrch bude 

tvořit penetrační makadam. Polní cesta je navržena jako vedlejší polní cesta v kategorii  P 4,5/30, se sjezdem a 

jednou výhybnou (společnými s HPC3). To je vozovka š.3,5 m a štěrkové krajnice š.0,5 m. Celková délka polní 

cesty je 505,63 m.  Připojení polní cesty HPC3 na pozemní komunikaci je na stávající silnici II/207 mimo obec.  

Jako doprovodná zeleň bude vysázeno 230 stromů deseti druhů dle projektu. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

           

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

                 

 


