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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  23           dne 11.10.2021                                    OISM232101R 

 

Podání žádosti o realizaci účelových komunikací v k. ú. Velká u Milevska  
 

    

2. Důvodová zpráva: 

Státní pozemkový úřad (SPÚ) v roce 2013 dokončil v místní části Velká u Milevska Komplexní 

pozemkovou úpravu (KPÚ), která se týkala nového uspořádání zemědělských pozemků 

v extravilánu obce (nezastavěné části obce) jejichž cílem je ve veřejném zájmu, zpřístupnění 

pozemků jejich vlastníkům, zvýšení dopravní obslužnosti a prostupnosti krajiny, řešení 

protierozních opatření, vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zem. pozemcích, 

ochrana kvality vody, zvýšení schopnosti půdy zdržovat vodu  krajině a minimalizování 

povodňových škod.  

V rámci těchto úprav byl zpracován plán společných  zařízení (PSZ) a mimo jiné navrženy 

k realizaci účelové komunikace HPC 1 (hlavní polní cesta 1), HPC2, HPC3.  

Město Milevsko má možnost požádat SPÚ o realizaci výše uvedených komunikací. Dle sdělení 

SPÚ město může zažádat o max. tři cesty v prvním kole žádosti o realizaci a uvést pořadí 

v jakém by se cesty měli realizovat. V případě, že SPÚ sežene dostatečný obnos peněz 

a k vybudování jedné (v níže uvedeném pořadí) nebo všech uvedených komunikací dojde, bude 

postupováno jako u výstavby komunikace R7 a N8 na parc. č. 998, 985 v k. ú. Rukáveč (po 

provedení KPÚ), kdy veškeré náklady (pořízení PD, výstavba) byly hrazeny z prostředků SPÚ  

a následně těleso vybudovaných komunikací převedeno do vlastnictví města.  

 

HPC1- pozemek parc. č. 2545 a parc. č. 2546. Tato hlavní polní cesta vede z obce Velká 

u Milevska ze silnice II/21 severním směrem do Hrejkovic. Cca do 90 m zpevněná  dále 

nezpevněná vede na katastrální hranici, dále pak do Hrejkovic. Pozemkovou úpravou je úsek 

cesty navržen k obnově formou novostavby komunikace v únosnosti pro lesnickou techniku, 

celoročně sjízdná, jednopruhová, obousměrná s jednostrannou výsadbou zeleně v kombinaci se 

stávající zelení. Délka cesty cca 1600 m. 

HPC2 - pozemek parc. č. 2265 a parc. č. 2388. Tato hlavní polní cesta vede z obce Velká 

u Milevska ze silnice II/21 severním směrem do Hrejkovic. Cca do 250 m zpevněná dále 

nezpevněná pokračuje údolím Hrejkovického potoka, lokalitou Laciny a souběžně s lesem na 

katastrální hranici s k. ú. Hrejkovice. Pozemkovou úpravou je úsek cesty navržen k obnově 

formou novostavby komunikace v únosnosti pro zemědělskou techniku, celoročně sjízdná, 

jednopruhová, obousměrná s jednostrannou výsadbou zeleně. Délka cesty cca 1900 m. 

HPC3 – pozemek parc. č. 2314. Tato hlavní polní cesta vede z obce Velká u Milevska ze silnice 

II/21 severozápadním směrem do Sobědražského lesa a do obce Sobědraž.  Pozemkovou 

úpravou je úsek cesty navržen k obnově formou novostavby komunikace v únosnosti pro 

lesnickou techniku, celoročně sjízdná, jednopruhová, obousměrná s jednostrannou výsadbou 

zeleně. Délka cesty cca 1100 m.  

___________________________________________________________________________  

Vypracovala, dne: K. Schorníková, 29.9.2021 


