
 

 

Tisková zpráva 

Název akce: II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická  
 

 Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny 

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II. třídy, zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace. 

 Popis předmětu veřejné zakázky 

Rekonstrukce předmětného úseku II/301 byla vyvolána velice špatným technickým stavem vozovky a 

potřebou v předstihu rekonstruovat vodovodní řád a kanalizaci, které se nacházejí v trase silnice.  Stavba se 

nachází v intravilánu města Trutnova, místní části Poříčí a slouží nejen místní dopravě v obci, ale tvoří hlavní 

tah na Radvanice v Čechách, Adršpach a Broumovsko. Cílem této investice bylo dosáhnout odpovídající 

kvality vozovky ve stávajících směrových, šířkových poměrech, které souvisí se zvýšením bezpečnosti 

silničního provozu a dořešení odvodnění vozovky silnice. 

Začátek úseku rekonstrukce vozovky se nachází v místě pracovní spáry v křižovatce se silnicí I/14 (ulice 

Kladská a ulice Petříkovická), v km 0,000, konec úseku byla stanoven na konci města v km 1,065. Délka 

stavby byla 1,065 km o celkové ploše 8 725 m2. 

Rekonstrukce zahrnovala frézování živičného krytu, krajní sanace, rekonstrukce propustků, uličních vpustí 
s přípojkami, dešťové silniční kanalizace, vybudování opěrné regulační zdi, kamenné rovnaniny, výměnu 
nebo rekonstrukci konstrukčních a krytových vrstev, úpravy napojení místní komunikace včetně vyčištění 
silničních příkopů. 

Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty: 

SO.000 VPP 
SO.101 Vozovka 
SO.102 Dopravně inženýrské opatření 
SO.201 Kamenná rovnanina 
SO.202 Opěrná zeď 
SO.301 Dešťová kanalizace 

 

 Termíny provedení stavby:  

 

 

 

 

 Financování veřejné zakázky:  IROP – integrovaný regionální operační program 

 Náklady stavby:   20 710 430,95 Kč vč. DPH 

 

Termín zahájení stavebních prací: 22. 5. 2017 

Termín ukončení stavebních prací: 3. 9. 2017 

Termín úplné dokončení stavby: 15. 10. 2017 



 

 

 Zhotovitel stavby:   COLAS CZ, a.s. 

Ke Klíčovu 9 

190 00 Praha 9 

 

 TDS:      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Jiří Kříž, Ing. Daniel Jakwerth 

 

 Projektant stavby:   DIK Janák, s.r.o. 

Revoluční 207 

541 01 Trutnov  

 

 


