
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace PSZ v k.ú. Chvalšiny - HPC 1, VPC 12“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V katastrálním území Chvalšiny byly navrženy za účelem zpřístupnění pozemků 
polní cesty, mj. i cesty HPC1 a VPC12, které byly určeny mezi prioritními k 
rekonstrukci. Současný stav polních cest je s ohledem na jejich využívání 
nevyhovující. Polní cesty byly před rekonstrukcí sjízdné velmi obtížně a jejich stav 
vyžaduje rekonstrukci v celé délce. Realizací projektu zároveň dojde díky cestě 
VPC12 k propojení obce Chvalšiny s osadou Červený Dvůr.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/231/000205 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Český Krumlov 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
DODAVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České 
Budějovice 
MÍSTO REALIZACE: Okres Český Krumlov, Obec Chvalšiny, katastrální území Chvalšiny 
CELKOVÉ VÝDAJE: 16 880 106 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 16 597 027 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 07.06.2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 05.12.2018 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.01.2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
projekt vychází ze schválené jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Chvalšiny. Součástí pozemkových 

úprav je i návrh společných zařízení, kde se navrhují opatření ke zpřístupnění pozemků, nově vytvořených 

pozemkovou úpravou, opatření ekologická a krajinotvorná. V katastrálním území Chvalšiny byly navrženy za účelem 

zpřístupnění pozemků polní cesty, mj. i cesty HPC1 a VPC12, které byly určeny mezi prioritní k rekonstrukci. Návrhová 

kategorie polních cest dle ČSN 73 6109 je u HPC 1 P4,5/30, což odpovídá šířce jízdního pruhu 3,50 m a dvojici 

zpevněných krajnic o šířce 0,50 m. Návrhová kategorie  cesty VPC12  je P4,0/30 což odpovídá šířce jízdního pruhu 

3,00 m a šířce krajnice 0,50 m. Rekonstrukce polních cest HPC 1 (délka 1825 m), VPC 12 (délka 1477 m) proběhne 

v celé délce zájmového území komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chvalšiny. Povrch polních cest je 



navržen z asfaltobetonu (HPC1) a penetračního makadamu (VPC12). Předmětem realizace je rovněž rekonstrukce 

brodu u cesty VPC12. Součástí realizace je zároveň kácení dřevin u obou cest. V rámci náhradní výsadby bude celkem 

vysázeno 113 ks stromů a 18 skupin keřů. 

S vlastní realizací projektu se započalo v červnu roku 2018, termín dokončení díla je stanoven na leden 2019. Po 

realizaci projektu se budou v řešeném území nacházet plně funkční polní cesty, které zajistí lepší přístupnost do 

okrajových částí katastrálního území Chvalšiny. Cesty získaly parametry potřebné pro zemědělskou techniku. 

Realizací polních se zlepšila prostupnost krajinou, cesta HPC1 vylepší propojení s vojenským újezdem Boletice, cesta 

VPC12 zajistí kvalitní propojení obce Chvalšiny s osadou Červený Dvůr. 

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

 

STAV PŘED REALIZACÍ:      

            

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

            

STAV PO DOKOČENÍ REALIZACE:     

                              


