
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace polních cest v k.ú. Konojedy“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Na základě návrhu nového prostorového uspořádání pozemků v rámci komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Konojedy a z ní plynoucího plánu 
společných zařízení jsou realizovány polní cesty PC5, PC10, PC11, PC16, PC22  
a PC25. Cesty jsou situovány na pozemcích p.č. 1298, 1254, 1245, 1193, 1033, 
1121 a 1360 k.ú. Konojedy. Realizované polní cesty budou sloužit ke zpřístupnění 
pozemků vlastníků, k zajištění přístupu pro zemědělské subjekty na přilehlé 
pozemky, zachovají a zlepší dosavadní využití území pro obsluhu zemědělskými 
stroji a zároveň slouží k celkovému zlepšení přístupnosti krajiny.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/120/000069 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Nymburk 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 360 DEGREES CONSTRUCT, s.r.o., Palackého 266, 757 01 
Valašské Meziříčí 
DODAVATEL: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
MÍSTO REALIZACE: okres Praha-východ, obec Konojedy, katastrální území Konojedy 
CELKOVÉ VÝDAJE: 21 642 268,- Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 19 415 275,- Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 13.9.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 29.7.2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 24.7.2020 
 
ANOTACE, POPIS:  
Polní cesta PC5 v k.ú. Konojedy o délce 522,60 m se nachází na pozemku p.č. 1298 ve vlastnictví Obce Konojedy, 

západně od jejího centra a navazuje na stávající místní komunikaci. Polní cesta je hlavní polní cestou, kategorie 

4,5/30, třída dopravního zatížení V, úroveň porušení vozovky D2. Polní cesta PC10 v k.ú. Konojedy o délce 493,92 

m se nachází na pozemku p.č. 1254 ve vlastnictví Obce Konojedy, jihozápadně od jejího centra a navazuje na 



stávající komunikaci II. třídy č.108. Polní cesta je vedlejší, kategorie 4,5/30, třída dopravního zatížení V, úroveň 

porušení vozovky D2.  

 
Polní cesta PC11 v k.ú. Konojedy o délce 303,7 m se nachází na pozemku p.č. 1245 ve vlastnictví Obce Konojedy, 
jihovýchodně od jejího centra. Navazuje na stávající síť polních cest. Polní cesta je doplňková s kolejovou úpravou 
z dlažebních dílů kategorie 4/30, třída dopravního zatížení V, úroveň porušení vozovky D2. Polní cesta PC16 v k.ú. 
Konojedy o délce 481,08 m se nachází na pozemku p.č. 1193 ve vlastnictví Obce Konojedy, jihovýchodně od jejího 
centra a navazuje na stávající živičnou polní cestu. Polní cesta je doplňková, kategorie 3,5/30, třída dopravního 
zatížení V, úroveň porušení vozovky D2. Polní cesta PC22 v k.ú. Konojedy o délce 482 m se nachází na pozemku 
p.č. 1033 ve vlastnictví Obce Konojedy, severovýchodně od jejího centra. Navazuje na stávající síť polních cest. 
Polní cesta je doplňková s kolejovou úpravou z dlažebních dílů kategorie 3,5/30, třída dopravního zatížení V, úroveň 
porušení vozovky D2. Polní cesta PC25 v k.ú. Konojedy o délce 226 m se nachází na pozemku p.č. 1121 ve 
vlastnictví Obce Konojedy, severně od jejího centra a navazuje na stávající místní komunikaci II. třídy č. 108. Polní 
cesta je doplňková, kategorie 3,5/30, třída dopravního zatížení V, úroveň porušení vozovky D2.  

 

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: 

  


