
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba - rekonstrukce polní cesty C 1 v k.ú. Nýrsko“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Jedná se o hlavní polní cestu. Délka cesty je 0,473 km. Polní cesta je navržena v 
kategorii P3,5/30 s krajnicemi 2x0,25 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu z 
důvodu velké frekvence provozu. Začátek úpravy je na v km 0,000, kde navazuje 
na místní komunikaci. Na začátku úpravy je provedeno rozšíření polní cesty na 
šířku 6,00 m pro možnost míjení vozidel v délce cca 20 m. V celé délce úpravy je 
provedena rekonstrukce vozovky polní cesty. Konec úpravy je na hraně pozemku 
určeného pro výstavbu polní cesty v km 0,473. Sjezdy jsou v místech stávajících 
sjezdů v rozsahu pozemku určeného pro stavbu. Pláň vozovky je odvodněna 
podélnou drenáží, která je na konci úseku zaústěna do stávajícího příkopu.  
Stavba je členěna na následující objekty: 
Polní cestu C 1, která je v kategorii P 3,5 / 30 a je opatřena asfaltovým povrchem. 
Celková délka polní cesty je 473 m. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/232/000037 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Klatovy 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. 
DODAVATEL: Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 34601 Horšovský Týn 
MÍSTO REALIZACE: Okres Klatovy, Město Nýrsko, katastrální území Nýrsko 
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 534 950,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 2 530 110,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 09.05.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 18.02.2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 13.08.2019 
 
 



 
ANOTACE, POPIS:  

Jedná se o hlavní polní cestu. Délka cesty je 0,473 km. Polní cesta je navržena v kategorii P3,5/30 s krajnicemi 
2x0,25 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu z důvodu velké frekvence provozu. Začátek úpravy je na v km 
0,000, kde navazuje na místní komunikaci. Na začátku úpravy je provedeno rozšíření polní cesty na šířku 6,00 m 
pro možnost míjení vozidel v délce cca 20 m. V celé délce úpravy je provedena rekonstrukce vozovky polní cesty. 
Konec úpravy je na hraně pozemku určeného pro výstavbu polní cesty v km 0,473. Sjezdy jsou v místech 
stávajících sjezdů v rozsahu pozemku určeného pro stavbu. Pláň vozovky je odvodněna podélnou drenáží, která je 
na konci úseku zaústěna do stávajícího příkopu.  
Stavba je členěna na následující objekty: 
Polní cestu C 1, která je v kategorii P 3,5 / 30 a je opatřena asfaltovým povrchem. Celková délka polní cesty je  
473 m. 
 
F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

       

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

       

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

 


