
 

 

Tisková zpráva 

Název akce: III/30815 České Meziříčí – 2. etapa 
 

 Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny 

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice III. třídy mezi obcemi České 

Meziříčí a Královou Lhotou, zvýšení bezpečnosti silničního provozu zajištěním odpovídajícího dopravně 

technického stavu komunikace. 

 Popis předmětu veřejné zakázky 

Rekonstrukce silnice spočívala v zesílení stávající konstrukce s cílem zvýšení její únosnosti. Došlo k 

celoplošnému frézování vozovky v tl. 50 mm. Byla realizována sanace krajů vozovky, a to po obou stranách 

vozovky v šířce 1,5 m. Mimo zástavbu je odvodnění komunikace provedeno otevřenými příkopy, které byly 

reprofilovány. V rámci stavby došlo k doplnění směrových sloupků, výměně svislého dopravního značení a 

obnově vodorovného dopravního značení. V prostoru propustku v km 3,150 bylo osazeno nové svodidlo. U 

rekonstruovaných propustků došlo k opravě čel a k odláždění vtoku a výtoku dlažbou z lomového kamene.  

Stavba byla rozdělena na 2 stavební objekty: 

SO 101 Komunikace 
SO 301 Odvodnění 

 

Použitá konstrukce vozovky:  
ACO 11+  obrusná vrstva tl. 40 mm 
PS-E spojovací postřik 0,3 kg/m2 
ACL 16+   ložní vrstva tl. 60 mm   
PS-E spojovací postřik 0,3 kg/m2 
V místě sanací krajů vozovky: 
Tahová geomříž s PS-E 1,2 kg/m2 
ACP 16+   podkladní vrstva tl. 60 mm  
PI-E infiltrační postřik 0,3 kg/m2 
SC 0/32 C3/4 vrstva stmelená cem. tl. 150 mm 
ŠD  štěrkodrť tl. 220 mm 
150/250 lomový kámen tl. 500 mm 
 

 Termíny provedení stavby:  

 
Termíny zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavba byla řádně 
zkolaudována a je v provozu. 
 

Souhrn smluvních dohod ze dne:      15.3.2017 

Datum zahájení prací:     24.4.2017 

Termín dokončení stavebních prací:   11.6.2017 



 

 

Termín úplného dokončení stavby:   23.7.2017  

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:  7 + 6 týdnů 

 

 Financování veřejné zakázky:  SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování 

oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy 

 

 Náklady stavby:   17 314 400,86 Kč včetně DPH 

 

 Zhotovitel stavby:   EUROVIA CS a.s. 

Stavbyvedoucí – Ivan Cupal, Ing. Michal Knický 

 

 TDS:      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Tomá Nowak 

 

 Projektant stavby:   STRADA HK spol. s.r.o. 

Ing. Aleš Dejmek 

 

 


