
 

                
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky“ 

HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Rekonstrukcí polních cest došlo ke zlepšení podmínek pro zpřístupnění 
zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům, došlo ke zlepšení dopravní 
obslužnosti a k rozšíření sítě polních cest se zajištěním jejich odvodnění. Byla 
obnovena prostupnost krajiny s možností využití cestní sítě pro turistiku 
a cykloturistiku. V součinnosti s doprovodnou zelení cesty plní i funkci protierozní, 
vodohospodářskou a ekologickou. 

 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/342/000010 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pracoviště Louny 
ZÁMĚR: Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Josef Bureš, Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí  
DODAVATEL: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny 
MÍSTO REALIZACE: Okres Louny, Obec Holedeč, katastrální území Holedeč a Stránky 
CELKOVÉ VÝDAJE DLE UZAVŘENÉ DOHODY: 13 310 605 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI DLE UZAVŘENÉ DOHODY: 13 310 605 Kč 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 7. 3. 2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 6. 2. 2020  
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE DLE SoD: 9. 8. 2019 

 
ANOTACE, POPIS:  
Byla provedena rekonstrukce stávajících polních cest HPC 1, VPC2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky. Polní 

cesty HPC 1 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky tvoří jednu polní cestu vedoucí přes dvě katastrální území.  

Cesta HPC 1 na parcele KN 2167 v k. ú. Holedeč je jednopruhová polní cesta v kategorii P 5,0/30  se zpevněnou 

vozovkou šířky 4,0 m z asfaltového betonu a krajnicemi šířky 0,5 m z hutněné štěrkodrti. Délka rekonstruovaného 

úseku je 876 m.  Součástí cesty jsou výhybny a sjezdy na pozemky.  Odvodnění cesty je řešeno příčným 

jednostranným sklonem vozovky 2,5% do okolního terénu. Na začátku úseku byly upraveny stávající odvodňovací 

příkopy a byl vybudován trubní propustek pro sjezd na sousední pozemky. V km 0,410 je umístěn příčný svod pro 

přívalové deště s vyústěním do dlážděného příkopu a zasakovací plochy. V úseku km 0,600-0,966 byla umístěna 

podélná drenáž zemní pláně tvořená vsakovací rýhou vyplněnou kamenivem s opláštěním filtrační geotextilií. 



Cesta VPC 2 na parcele KN 2003 v k. ú. Holedeč byla realizována v délce 920 m v úseku mimo zastavěnou část 

obce. Cesta je navržena jako jednopruhová polní cesta v kategorii P 4,0/30 se zpevněnou vozovkou šířky 3,0 m 

z penetračního makadamu a krajnicemi šířky 0,5 m z hutněné štěrkodrti. Součástí rekonstruovaného úseku cesty 

jsou výhybny a sjezdy na pozemky. Odvodnění cesty je řešeno příčným jednostranným sklonem vozovky 2,5% 

do okolního terénu. V úsecích km 0,310-0,397 a 0,772-1,077 je umístěna podélná drenážní rýha. V km 0,772 je 

umístěna kolmo k cestě odvodňovací drenáž na parcele KN 2147 v k. ú. Holedeč v délce 80 m. Drenážní rýhy jsou 

vyplněné kamenivem s opláštěním filtrační geotextilií, na dně je uloženo perforované potrubí. 

Cesta HPC 2 na parcele KN 868 v k. ú. Stránky je jednopruhová polní cesta v kategorii P 5,0/30 se zpevněnou 

vozovkou šířky 4,0 m z asfaltového betonu a krajnicemi šířky 0,5 m z hutněné štěrkodrti. Délka rekonstruovaného 

úseku je 399 m.  Součástí cesty je výhybna a sjezdy na pozemky. Odvodnění cesty je řešeno příčným jednostranným 

sklonem vozovky 2,5% do okolního terénu. V celé trase cesty je pod krajnicí umístěna podélná drenáž, výplň 

drenážní rýhy tvoří kamenivo s opláštěním filtrační geotextilií. V km 1,050-1,374 je na dně drenážní rýhy uloženo 

perforované potrubí. Vyústění drenáže je do biokoridoru na parcele KN 872 přes parcelu polní cesty KN 869. 

S realizací projektu se započalo v dubnu roku 2020, kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 

10. 7. 2019, dokončená stavba byla převzata dne 15. 7. 2019. 

 

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

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

     

  HPC 1 v k. ú. Holedeč   HPC 2 v k. ú. Stránky   VPC 2 v k. ú. Holedeč 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

     

  HPC 1 v k. ú. Holedeč   HPC 2 v k. ú. Stránky   VPC 2 v k. ú. Holedeč 

STAV PO REALIZACI: 

   

HPC 1 v k. ú. Holedeč   HPC 2 v k. ú. Stránky   VPC 2 v k. ú. Holedeč 

     


