
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Společná zařízení v k. ú. Kratušín“ 
 

HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

Výstavba polních cest zpřístupní zemědělské pozemky pro jednotlivé vlastníky v 
daném  území. Rozdělením svahu nad obcí Kratušín má realizace  polní cesty  
NC 2 s výsadbou jednostranné aleje ovocných stromů  na travnatém pásu 
významnou protierozní funkci a rovněž omezí množství vody stékající ze svahu do 
obce Kratušín při přívalových deštích, čímž významně přispěje k ochraně 
zastavěné části obce. Propustek budovaný v rámci cesty NC 2 odvede vodu z části 
svahu do otevřené vodoteče pod obcí a tím také přispěje k ochraně zastavěné části 
obce při přívalových deštích. 
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/231/000007 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Prachatice 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Petr Kaplan, IČ 47253070, B. Smetany 34, 370 01 České 

Budějovice 
DODAVATEL: VKB stavby s.r.o., IČ 02192012, Buk 51, 383 01 Prachatice 
MÍSTO REALIZACE: Okres Prachatice, Obec Kratušín, Katastrální území Kratušín 
CELKOVÉ VÝDAJE:  7 544 237 s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 7 538 187 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 19.02.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 11.11.2019 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 29.11.2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
 

Předmětem projektu je realizace části společných zařízení, a to  vybudování polních cest NC 1 a NC 2, jejíž součástí 

je vybudování trubního propustu, vše v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v  

katastrálním území Kratušín.  

 



Projekt je členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:  

Stavební objekt SO 101 pozemní komunikace polní cesta označená jako NC 1 na pozemku p. č. 276/9 v katastrálním 

území Kratušín. Jedná se o výstavbu  polní cesty kategorie P 3,5/20 o celkové délce 194,33 m. Jednopruhová 

komunikace s volnou šířkou vozovky 3,5 m, jízdní pás 2,5 m a krajnice 2x 0,50 m stejné konstrukce a spádu, jako 

jízdní pás.  Kryt vozovky je z penetračního makadamu. Budou vybudovány  hospodářské sjezdy na sousední 

pozemky. Odvodnění je řešeno  formou průsaku do podloží. 

Stavební objekt SO 102 pozemní komunikace polní cesta označená jako NC 2 na pozemcích p. č. 46/15, p. č. 537, 

p. č. 539/9, p. č. 395/2, p. č. 542/2 a p. č. 117/14276/9 v katastrálním území Kratušín. Jedná se o výstavbu  polní 

cesty kategorie P 3,5/20 o celkové délce 390,62 m. Jednopruhová komunikace s volnou šířkou vozovky 3,5 m, jízdní 

pás 2,5 m a krajnice 2x 0,50 m stejné konstrukce a spádu, jako jízdní pás.  Kryt vozovky je z asfaltového betonu. 

Součástí realizace je trubní propust v délce 398,53 m k odvádění vody svedené komunikací mimo zastavěnou část 

obce Kratušín při přívalových deštích. Odvodnění pláně je řešeno formou průsaku do podloží, část úseku formou 

příkopu, ze kterého je voda odváděna propustkem do vodoteče. Rozdělením svahu nad obcí Kratušín má realizace 

této polní cesty významnou protierozní funkci a rovněž nasměřuje příval vody při intenzivních deštích mimo obec 

Kratušín, čímž významně přispěje k ochraně zastavěné části obce. Součástí je výsadba doprovodné zeleně - bude 

vysazena jednostranná alej ovocných stromů. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

              

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

           

                  

 

  


