
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty a protierozní opatření Krajníčko“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Protierozní opatření byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Krajníčko. Výsledkem projektu bude protierozní mez zpomalující a částečně i 
zadržující srážkové vody, a tím bude snížen odnos ornice.  
V trase komunikací se nacházely vyježděné cesty, která byly za deštivých 
podmínek bahnité. Polní cesta C2 nebyla v terénu patrná stejně tak jako cesta C10. 
Jejich šíře a povrch nevyhovoval stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých 
pozemků ani hospodařících subjektů. Vzhledem k uvedeným špatným funkcím byly 
stávající cesty navrženy k rekonstrukci a nové cesty k výstavbě. Cílem projektu bylo 
zlepšit prostupnost krajiny, propojit stávající místní komunikace polními cestami s 
potřebnými parametry pro jejich zdárné využívání zemědělskou technikou. 
  
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/231/0000056 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Strakonice 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Koplík 
DODAVATEL: Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, IĆ 47239328 
MÍSTO REALIZACE: Okres Strakonice, Obec Krajníčko, katastrální území Krajníčko 
CELKOVÉ VÝDAJE: 9 909 220 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 9 422 298 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 11.7.2019 
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ANOTACE, POPIS:  
Polní cesta C3 – obnova stávající komunikace, která tvoří hlavní dopravní osu sever – jih mezi obcí Krajníčko a 

místní částí Štětín. Délka polní cesty 1,3186 km, její povrch tvoří penetrační makadamu s dvěma asfaltovými nátěry 

krytými štěrkovým posypem. 

Polní cesta C10 - Výstavba nové štěrkové polní komunikace o délce 262 m, odbočující z cesty C3. Umožňuje příjezd 

k zemědělským pozemkům a zároveň bude tvořit příjezd k vrtům, které slouží pro zásobování obce vodou. Šířka 

komunikace je 3,0m v celé délce.  

Polní cesta C2 - nová polní komunikace, odbočující z místní komunikace západně od obce. Šířka komunikace je v 

celé délce 3,5m. Délka cesty je  0,372 km, její povrch tvoří penetrační makadamu s dvěma asfaltovými nátěry krytými 

štěrkovým posypem. V celé délce cesty je umístěný pravostranný příkop, který odvádí dešťovou vodu z pozemků 

podél cesty do zpomalovací jímky. Ta je umístěna na pravé straně řešené komunikace. Je určena pro zpomalení 

odtoku dešťových vod z povodí. 

Cesty získaly parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Jejich realizací se zlepšila prostupnost krajinou 

navázáním na již vybudované polní cesty a místní komunikace. 

Protierozní mez PE04 - vytvořené protierozní opatření na určeném pozemku za účelem zdržení a usměrnění 

povrchových vod v řešené lokalitě. Mez délky 554,74m je vytvořená nasypáním zemního tělesa šířky 3,0-9,1. Svahy 

meze oseté travním semenem jsou ve sklonu 1:3. V koruně meze je provedena výsadba keřů a stromů. 

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