
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Na základě vyhodnocení geodetických podkladů a návrhu nového prostorového 
uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jizerní Vtelno 
a z nich schváleného plánu společných zařízení byla navržena rekonstrukce polní 
cesty HPC3 a rekonstrukce a z části novostavba polní cesty VPC9. Současný stav 
polních cest, které jsou předmětem projektu byl nevyhovující. Rekonstrukcí a 
částečnou novostavbou těchto polních cest došlo k celkovému zlepšení dopravní 
obslužnosti. Výsledkem realizace polních cest je zajištění přístupu k zemědělským 
pozemkům vzešlých z pozemkových úprav. Součástí tohoto projektu je také 
výsadba zeleně, která plní funkci krajinotvornou. Byly vysázeny nové dřeviny - jeřáb 
ptačí, jabloň domácí, slivoň švestka a višeň obecná. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:  19/000/0431b/120/000039 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Mladá Boleslav 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ 

64939511 
DODAVATEL: STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
MÍSTO REALIZACE: Okres Mladá Boleslav, Obec Jizerní Vtelno, katastrální území Jizerní Vtelno 
CELKOVÉ VÝDAJE: 14 275 580 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 13 995 504 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:  15.5.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  6.2.2020 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE:  24.10.2019 
 
 
 



ANOTACE, POPIS:  
 
Předmětem projektu byla realizace polní cesty HPC3 na pozemcích č. 855, 856, 875 dle KN v rámci realizace 
společných zařízení po provedené komplexní pozemkové úpravě. Polní cesta HPC3 v k.ú. Jizerní Vtelno má délku 
802 m a vede od silnice II/27221 jižním směrem, kde se napojuje na již zrekonstruovanou polní cestu C1 v k.ú. 
Hrušov nad Jizerou. Polní cesta byla vybudována jako jednopruhová, kategorie P 5,0/30. Po pravé straně byla 
provedena výsadba doprovodné zeleně. 
 
Předmětem projektu byla realizace polní cesty VPC 9 na pozemcích č. 785 a 880 v rámci realizace společných 
zařízení po provedené komplexní pozemkové úpravě. Polní cesta VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno má délku 1140 m a 
vede od silnice II/27221 na jih, kde se napojuje na již zrealizovanou polní cestu HPC2 v k.ú. Jizerní Vtelno. Polní 
cesta byla realizována jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30.  
 
S vlastní realizací projektu se započalo v červenci roku 2019, práce byly ukončeny v říjnu roku 2019. Po realizaci 
projektu se zde nachází hlavní polní cesta o šířce vozovky 4,0 m s oboustrannou krajnicí 0,5 m s povrchem 
z asfaltobetonu a vedlejší polní cesta o šířce vozovky 3,5 m s oboustrannou krajnicí 0,25 m s povrchem vozovky 
z penetračního makadamu, resp. z asfaltobetonu v úsecích s větším podélným sklonem a v napojení na silnici. Cesty 
získaly parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Jejich realizací se zlepšila prostupnost krajiny. Hlavní polní 
cesta HPC3 navazuje na již zrekonstruovanou polní cestu C1 v k.ú. Hrušov nad Jizerou a vedlejší polní cesta VPC9 
vede od silnice II/27221 směrem na jih, kde navazuje na zrealizovanou polní cestu HPC2 v k.ú. Jizerní Vtelno. 
 
 

F O T O D O K U M E N T A C E 
STAV PŘED REALIZACÍ HPC3:                STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE HPC3: 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
STAV PŘED REALIZACÍ VPC9:    STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE VPC9:
  

            


