
 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba polních cest C 36, C 38 a úseku C 35 v k.ú Paceřice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem projektu je rekonstrukce a výstavba  tří polních cest ke zpřístupnění pozemků 
v rámci realizace plánu společných zařízení pro dokončené komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Paceřice.  V současné době je povrch cest nevyhovující. U 
rekonstruované cesty C 36 je její povrch nesoudržný s množstvím výtluků a 
propadlin s volným materiálem. Povrch cest C 35 a C 38 je v současné době 
nezpevněný, travnatý a v části jsou pouze vyježděné koleje. V rámci rekonstrukce 
a výstavby dojde k vybudování cest, které budou svojí konstrukcí a parametry 
odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení. Živičný povrch cest zajistí menší 
prašnost a menší hlukové dopady na okolí. Projekt přispěje k prostupnosti krajiny v 
dané lokalitě. V rámci rekonstrukce bude vysázeno osm stromů s pozitivním 
dopadem na životní prostředí. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/451/000017 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Liberec 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., IČ 28474961, U Sila 

1670, 463 11 Liberec 30  
DODAVATEL: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČ 49904884, Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad 
                         Mohelkou 
MÍSTO REALIZACE: Okres Liberec, Obec Paceřice, Katastrální území Paceřice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 4 718 997,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 718 997,00 Kč s DPH  
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 28.02.2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 24.07.2018 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 13.09.2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
V rámci uvedeného projektu je výstavba (rekonstrukce) polních cest rozdělena na tři stavební objekty: 

SO 101- polní cesta  C 36 v k.ú. Paceřice  na parcele p.č. 1002 o celkové délce 201,66 m, kategorie P 4,5/30, šířka 

koruny  bude 4,5, vozovka jednopruhové komunikace bude 3,50 m se živičným povrchem s krajnicemi šířky  0,25 - 



0,50 m. Cesta se napojuje na silnici třetí třídy III/03527 a pokračuje směrem k obci Paceřice, kde se napojuje na 

cestu C 35. Po obou stranách cesty budou vybudovány sdružené sjezdy vždy na dva sousední pozemky. V trase 

cesty bude vybudována jedna výhybna v délce 20,00 m, která umožní míjení protijedoucích vozidel. U cesty bude  

vysazeno 8 Ks stromů - třešeň ptačí.  

SO 102 - úsek polní cesty C 35 na parcele p.č. 1004  o celkové délce 379,00 m, kategorie P 4,5/30, šířka koruny  

bude 4,5, vozovka jednopruhové komunikace bude 3,50 m se živičným povrchem s krajnicemi šířky  0,25 - 0,50 m. 

Cesta propojuje polní cestu C 38 a polní cestu C 36. Po obou stranách cesty budou vybudovány sdružené sjezdy 

vždy na dva sousední pozemky, které umožní míjení protijedoucích vozidel. 

SO 103 - polní cesta C 38 na parcele p.č. 1006 a p.č. 618/1 o celkové délce 365,60 m, kategorie P 4,5/30, šířka 

koruny  bude 4,5, vozovka jednopruhové komunikace bude 3,50 m se živičným povrchem s krajnicemi šířky  0,25 - 

0,50 m. Cesta se napojuje na místní komunikaci a pokračuje severně podél obce Paceřice, kde se napojuje na cestu 

C 35. Po obou stranách cesty budou vybudovány sdružené sjezdy vždy na dva sousední pozemky, které umožní 

míjení protijedoucích vozidel. 

 

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: 

                           


