
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace společných zařízení Hrochův Týnec – I. etapa“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V trase polní komunikace VC 28 s průlehem se nacházelo pole. Cílem projektu bylo 
vybudováním komunikace a průlehu přerušit erozně nebezpečnou délku svahu, 
zachytit a zasakovat dešťové vody v lokalitě, vytvořit interakční prvek v krajině. 
Cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků, sloužících zemědělské výrobě a stane 
se součástí rekreačního vycházkového okruhu kolem města. Průleh bude vytvářet 
retenční prostor, zachycující povrchový odtok z povodí nad průlehem. V trase polní 
cesty HC 6 se nacházela stávající polní cesta, jejíž šíře a povrch nevyhovoval 
stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. 
Cesta nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest. Cílem 
projektu bylo vybudováním polní cesty HC 6 získat potřebné parametry pro její 
zdárné využívání zemědělskou technikou, zlepšit prostupnost krajiny, propojit 
místní části.   
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ANOTACE, POPIS:  
Výstavba společných zařízení je první realizací plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních 

pozemkových úprav Hrochův Týnec. Projekt byl zrealizován v souladu se stavebními povoleními a v rozsahu 

vymezeném projektovými dokumentacemi. 

Polní cesta VC 28 – novostavba, v délce 475,51 m, o šířce vozovky 3,5 m s oboustrannou krajnicí 0,5 m, s povrchem 

asfaltobetonovým, s výsadbou doprovodné zeleně. Na začátku je napojena na stávající polní komunikaci a na jejím 

konci je napojena sjezdem na silnici I. třídy. 

Průleh – vybudován mezi polní cestou VC 28 a intravilánem města Hrochův Týnec, o délce 449,15 m, šířka i hloubka 

je proměnlivá v závislosti na konfiguraci terénu, v prostoru průlehu jsou vysázeny stromy a keře. Pro podporu vsaku 

jsou v průlehu umístěna příčná drenážní žebra, vyústěná volně do dna průlehu. 

Polní cesta HC 6 – rekonstrukce, v délce 554,16 m (od km 0,160 do km 0,714 16), o šířce 4,0 m s oboustrannými 

krajnicemi šířky 0,25 m, s asfaltobetonovým povrchem, s výsadbou doprovodné zeleně. Cesta se v km 0,160 m 

napojuje na současně budovanou její první část a na svém konci se napojuje na stávající komunikaci, která vede do 

místní části Skalice. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku. 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 
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