
      

        
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 

NÁZEV: „Polní cesta HC8 a propustky M4 a M7 v k.ú.  Vnorovy“ 
 

HLAVNÍ CÍL: Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných 
zařízení 
 

V katastru obce Vnorovy byla provedena KoPÚ. V rámci návrhu PSZ byla hlavní 

polní cesta HC8 navržena ke zpevnění a propustky M4 a M7 k rekonstrukci. 

V rámci projektu byla zpevněna polní cesta HC8 v úseku 0,835 – 1,494 km tj.  

659 m a byla provedena oprava čel trubních propustků M4 a M7. Oprava propustků 

spočívala ve výstavbě nových čel trubních propustků DN 1000 vč. římsy a nového 

zábradlí. Cesta HC8 je šíře 4,0 m vč. oboustranných nezpevněných krajnic  

š. 0,25 m ze štěrkodrti (tzn. šířka zpevněné komunikace 3,5 m). Povrch cesty je 

asfaltobetonový. Pláň cesty byla provedena sanací výměnou podloží v délce 130 

m (v trase původního zpevnění panely) a v délce 529 m byla ponechána stávající 

vozovka z penetračního makadamu s doplněním sanace pravostranné krajnice.  
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ANOTACE, POPIS:  
Jedná se o rekonstrukci zpevněné polní cesty HC8 a dvou propustků M4 a M7, oba o světlosti DN 1000 mm. Polní 

cesta HC8 je v délce 659 m provedena jako zpevněná dle návrhové kategorie 4/30 s asfaltobetonovou vozovkou š. 

3,5 m a s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti o šířce 0,25 m. Trasa rekonstruované polní cesty 

zůstala z převážné části stávající. Drobné změny trasy byly vyvolány nutností udržet cestu na pozemcích k této 

funkci určených a z důvodu vyhovění požadavku správce sousedícího vodního toku Vešky, aby konstrukce vozovky 

byla alespoň 1,0 m od stávající břehové hrany toku. Oprava propustků spočívala převážně ve výstavbě nových čel 

vč. římsy a zřízení nového zábradlí. Stavba hlavní polní cesty se dvěma propustky je situována v severní části 

extravilánu obce Vnorovy. Rekonstrukcí došlo k výraznému zlepšení dopravní situace a bezpečnosti provozu na 



řešené polní cestě. Lokalizace propustků: M4 v KM 0,580 a M7 v KM 0,960. Propustek M4 není součástí cesty HC8, 

ale navazuje na cestu HC1, která byla v KM 0,000-0,835 spolu s propustkem M6 v KM 0,825 zrealizována SPÚ v 

roce 2016 z veřejné pokladní správy, tzn. z vlastních zdrojů žadatele. 
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