
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace VPC 2 a C 01 v k. ú. Vysočany u O.K. a HPC 1 – dokončení v k. ú. 
Ovesné Kladruby“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V trase komunikace C 2 se nacházela vyježděná polní cesta, která byla za 
deštivých podmínek bahnitá. Její šíře a povrch nevyhovoval stávajícím 
požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Cesta 
nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest. Vzhledem 
k uvedeným špatným funkcím byla stávající cesta navržena k rekonstrukci. Cílem 
projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny, propojit sousední obce Kněžice a 
Biskupice, navrhnout potřebné parametry pro její zdárné využívání zemědělskou 
technikou. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/341/000210 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Cheb 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Miroslav Adam, IČ 46866418, Na Svahu 2524/8, 352 02 Cheb 
DODAVATEL:  BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň.  
MÍSTO REALIZACE: Okres Cheb, Obec Ovesné Kladruby, katastrální území Vysočany u Ovesných Kladrub a 

Ovesné Kladruby 
CELKOVÉ VÝDAJE: 7 808 308,00 s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 7 798 108,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 11. 6. 2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 6. 11. 2018 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba polních cest VPC 2 a C 01 v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub je realizací plánu společných zařízení 
schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vysočany u Ovesných Kladrub. Projekt je 



realizován na pozemcích  p. č. 543 a p. č. 602 v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub v souladu se stavebním 
povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.  
Polní cesta VPC 2 – rekonstrukce  začíná na křižovatce cest C 01  a vedlejší cesty C 05. Jedná se o rekonstrukci 
stávající polní cesty, která měla degradovaný povrch. Komunikace slouží pro obsluhu přilehlých zemědělských a 
lesních pozemků. Cesta je ukončena brodem přes potok. 
Parametry polní cesty VPC 2: kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x0,5m, celková délka 166,9 m. 
Povrch vozovky polní cesty je z penetračního makadamu. Povrch krajnic tvoří asfaltový recyklát. 
Polní cesta je odvodněna spádem do přilehlých zelených ploch. Ve staničení 0,0400, 0,0600 a 0,800 jsou napříč 
komunikace umístěny ocelové svodnice, které jsou vyspádovány do obnoveného příkopu. 
Polní cesta C 01 – rekonstrukce  začíná na křižovatce cest VPC 2 a vedlejší polní cesty C 05. Jde o rekonstrukci 
stávající polní cesty, která měla degradovaný povrch s vyježděnými kolejemi a výmoly. Komunikace slouží pro 
obsluhu přilehlých zemědělských a lesních pozemků a ke zpřístupnění historického objektu Denkova statku. 
Parametry polní cesty C0 1: kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x 0,5m, celková délka 781,60 m. 
Povrch vozovky polní cesty je tvořen penetračním makadamem. Krajnice je tvořena pásy o šířce 0,5 m ze štěrkodrti, 
popřípadě asfaltového recyklátu. Odvodnění je provedeno do okolního terénu. 
 
Polní cesta HPC 1 – dokončení v k. ú. Ovesné Kladruby je realizací plánu společných zařízení schválených 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ovesné Kladruby. Projekt je realizován na pozemku p. č. 
2725/3 v k. ú. Ovesné Kladruby v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou 
dokumentací.  
Polní cesta HPC 1 - dokončení – rekonstrukce  začíná napojením na hlavní polní cestu C 01 v k. ú. Vysočany u 
Ovesných Kladrub. Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, která měla degradovaný povrch. Komunikace slouží 
pro obsluhu přilehlých zemědělských pozemků. Cesta končí napojením na již dříve zrealizovanou hlavní polní cestou 
HPC 1 v k. ú. Ovesné Kladruby. 
Parametry polní cesty HPC 1 - dokončení: kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x 0,5m, celková délka 
419,27 m. Povrch vozovky polní cesty je z penetračního makadamu. Povrch krajnic tvoří asfaltový recyklát. 
Odvodnění je do okolního terénu a obnoveného příkopu. 
 
S vlastní realizací projektu se započalo v červnu roku 2018, práce byly ukončeny v říjnu roku 2018. Cesty získaly 

parametry potřebné pro zemědělskou a lesnickou techniku. Rekonstrukcí polních cest v k. ú. Ovesné Kladruby  a 

v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub došlo ke zlepšení přístupnosti zemědělských a lesních pozemků, zlepšení 

spojení obce Ovesné Kladruby a sídelního útvaru Vysočany u Ovesných Kladrub. 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 
VPC 2                                                                  C 01 začátek                                                 C 01 průběh 

 
 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 
VPC 2                                                                   C 01 začátek                                                  C 01 průběh 

 
 

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 
VPC 2                                                                  C 01 začátek                                                   C 01 průběh 



 

 


