
 

 

Tisková zpráva 

Název akce: II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice 
 

 Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny 

Cílem předmětné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II.třídy. Silnice je páteřním spojením 

mezi městy Dvůr Králové nad Labem a Hořice. 

 Popis předmětu veřejné zakázky 

Rekonstrukce předmětného úseku vozovky II/300 byla vyvolána velmi špatným stavem vozovky. 

Komunikace měla asfaltový povrch s lokálními trhlinami a výtluky. Návrh rekonstrukce vycházel z diagnostiky 

vozovky a spočíval v odstranění stávající konstrukce vozovky v tl. 0,47 m, vzhledem k nevyhovujícím 

parametrům podloží byla provedena sanace aktivní zóny – odtěžení stávající zeminy v tl.0,5m a zpětném 

doplnění ŠDa 0/63, pod touto vrstvou bylo původní podloží upraveno v tl. 0,25m vápnem. Byly provedeny 

podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva a štěrkodrti, dále byly položeny asfaltové vrstvy 

vozovky. V rámci rekonstrukce komunikace bylo provedeno pročištění příkopů, stržení stávajících 

nezpevněných krajnic a jejich obnova z asfaltového recyklátu. Na pravé straně ve směru staničení se nachází 

po celé délce stávající chodník. V rámci rekonstrukce komunikace byla z důvodu vyrovnání příčného a 

podélného sklonu provedena výšková úprava stávajících betonových obrubníků a přeskládání části 

stávajícího chodníku ze zámkové dlažby.  V rámci stavby nebyla zvýšena niveleta vozovky. Z důvodu 

odvodnění zemní pláně byl navržen a realizován podél stávajícího chodníku trativod. V rámci opravy 

komunikace byla provedena obnova stávajících uličních vpustí a výšková úprava stávajících šachet a šoupat.   

Začátek stavby je ve staničení od km 17,633 – 17,218. Začátek úseku stavby je km 0,000 00 v místě 

železniční vlečky, konec úseku stavby je v obci Lipnice – pracovní spára u objektu ČEZ. Celková délka 

rekonstruovaného úseku silnice činí cca 415 m. 

 Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:  

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 
SO 101 Rekonstrukce komunikace 
SO 102 Nástupiště – investorem je Město Dvůr Králové nad Labem 
SO 103 Chodník - investorem je Město Dvůr Králové nad Labem 

 

 Termíny provedení stavby:  
Pokyn k zahájení prací:     12. 04. 2017 

Smlouva o dílo ze dne:     30. 03. 2017 

Datum zahájení prací:     05. 06. 2017 

Termín dokončení prací:    27. 08. 2017 

Termín pro dokončení stavby:    08. 10. 2017 

Doba realizace stavby:     12 týdnů + 6 týdnů 

 

 



 

 

 Financování veřejné zakázky:  Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 Náklady stavby:   5 734 189,09 Kč včetně DPH 

 Zhotovitel stavby:   M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 

Stavbyvedoucí – Ing. Ondřej Koza, Petr Dvořák 

 

 TDS:      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Jiří Kříž, Pavel Prokeš 

 

 Projektant stavby:   AF-CITYPLAN s.r.o. 

      Magistrů 1275/13 

     140 00 Praha 4 

 


