
 

 

                
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace vedlejší polní cesty PC 3 v k. ú. Krapice“ 
 

HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost zemědělskou krajinou, zajistit optimálnější 
zpřístupnění stávajících vodních ploch, zajistit návaznost na stávající silniční síť a 
navrhnout potřebné parametry polních cest pro jejich využívání zemědělskou 
technikou.  
V první části trasy navržené polní cesty PC 3 (cca 370m) byly pouze vyjeté koleje 
v terénu. Jejich šíře a povrch nevyhovoval požadavkům vlastníků přilehlých 
pozemků ani hospodařících subjektů.  
V druhé části cesty (cca 400m) byla polní cesta zpevněná štěrkodrtí, v tomto úseku 
se jednalo o rekonstrukci cesty. 
 
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/341/000041 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Cheb 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Příprava a realizace staveb s.r.o., Miroslav Adam, IČ 
04332687, Na Svahu 2524/8, 352 02 Cheb 
DODAVATEL:  Vodohospodářské stavby s.r.o. IČ 402 33 308, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice.  
MÍSTO REALIZACE: Okres Cheb, Město Františkovy Lázně, katastrální území Krapice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 3 333 779,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 3 326 519,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 22. 5. 2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 29. 5. 2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 7. 2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba vedlejší polní cesty PC 3 v k. ú. Krapice je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Krapice. Projekt je realizován na pozemku p. č. 470 v k. ú. Krapice 
v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.  

 
Vedlejší polní cesta PC 3 – vedlejší polní cesta je situovaná na části p. p. č. 470 v k. ú. Krapice v délce 769,47 m, 
obec Františkovy Lázně. Cesta je jednopruhová, kategorie P4/30 s  šířkou jízdního pruhu 3 m a krajnicí 2 x 0,5 m.  
Povrch vozovky je z hutněného drceného kameniva. Krajnice je tvořena pásy o šířce 500mm z asfaltového recyklátu. 
Příčný sklon 3% vpravo ve směru staničení. 



Polní cesta je odvodněna podélným a příčným spádem do přilehlých zelených ploch. V úseku staničení 0,00000 – 
0,03931 km a 0,331530 – 0,40000 km byla provedena podélná drenáž pod úrovní pláně. Podélná drenáž v prvním 
úseku je DN 100 a zachycené vody jsou svedeny do drenážního potrubí navazující stavby. Podélná drenáž ve 
druhém úseku DN 150 a zachycené vody budou zásobovat přilehlý rybník. 
 
 
 Na nejnižším a nejvyšším místě trasy drenážního potrubí jsou umístěny drenážní šachty DN 400. Okolí šachet je 
zpevněno kamennou dlažbou umístěnou do betonu. Celková délka drenáže je 118m (45m + 73m. Celková plocha 
odvodnění cesty je v rozsahu 0,06 ha/118m x 5m) 
 
Součástí cesty je výstavba 7 výhyben a 3 sjezdů.  
 
 
S vlastní realizací projektu se započalo v červnu roku 2019, práce byly ukončeny v červenci roku 2019. Cesta získala 
parametry potřebné pro užívání zemědělskou technikou. Výstavbou polní cesty PC 3 v k.ú. Krapice došlo ke zlepšení 
přístupnosti zemědělských pozemků a zajištění optimální přístupnosti k stávajícím vodním plochám. 
 
 

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

 
STAV PŘED REALIZACÍ: 
  Horní úsek  Střed trasy  Dolní úsek                     

                                    
        

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 
 
  Horní úsek Střed trasy Dolní úsek 
 

                              
 

STAV PO REALIZACI: 
Horní úsek Střed trasy Dolní úsek                                                                                                       
 

                        

 


