
 

 

Tisková zpráva 

Název akce: III/3093 Dobřany 
 

 Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny 

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice III. třídy II/3093 v úseku 

silnice mezi křižovatkou se silnicí II/309 Plasnice v km 0,004 25 a konec úseku na křižovatce se silnicí III/3104 

směr Sedloňov v km 4,238 87. Součástí stavby byla i oprava mostu ev. č. 3093-1 oprava objízdné trasy na 

silnici III/3104. 

 Popis předmětu veřejné zakázky 

Byla provedena recyklace konstrukčních vrstev na místě za studena tl. 120 mm s přídavkem cementu a 

asfaltového pojiv. Násleodvala pokládka ACL 16 S PMB tl. 60 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Tato technologie byla 

realizována v extravilánu v km 0,004 – 2,760 a km 2,960 – 4,239. V intravilánu obce Dobřany v dl. 200 m byla 

provedena úplná výměna konstrukce vozovky tj. v km 2,760 – 2,960. Oprava mostu ev. č. 3093-1 spůočívala 

v sanaci spar a ploch, opravě betonových podélných prahů, odstranění obrub a předláždění chodníku, 

obnova příslušenství a záchytného systému. Součástí stavby bylo zpevnění krajnic, reprofilace příkopů, 

osazení svodidel, rekonstrukce propustků, výstavba horských vpustí, obnova svislého dopravního značení, 

kácení stromů. Součástí stavby byla i oprava objízdné trasy na silnici II/3104 v rozsahu 7000 m2.  

Stavba byla rozdělena na 2 stavební objekty: 

SO 101 – Silnice III/3093 
SO 180 – Dočasné dopravní opatření 
SO 201 – Most ev. č. 3093-1 

  

Použitá konstrukce vozovky:  
ACO 11  obrusná vrstva tl. 40 mm 
PS-E spojovací postřik 0,35 kg/m2 
ACL 16 S PMB   ložní vrstva tl. 60 mm   
PI-E infiltrační postřik 2,0 kg/m2 
RS CA recyklace za studena tl. 120 mm 
 
Výměna konstrukce vozovky v intravilánu obce Dobřany: 
ACO 11  obrusná vrstva tl. 40 mm 
PS-E spojovací postřik 0,35 kg/m2 
ACL 16 S PMB   ložní vrstva tl. 60 mm   
PI-E infiltrační postřik 2,0 kg/m2 
ŠD  štěrkodrť tl. 150 mm 
ŠD  štěrkodrť tl. 200 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:      14.6.2017 

Datum zahájení prací:     10.7.2017 

Termín dokončení stavebních prací:   10.9.2017 

Termín úplného dokončení stavby:   22.10.2017  

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:  9 + 6 týdnů 

 

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

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

 

 Náklady stavby:   26 287 052,00 Kč včetně DPH 

 

 Zhotovitel stavby:   STRABAG a.s. 

Stavbyvedoucí – Jiří Chládek 

 

 TDS:      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Tomá Nowak 

 

 Projektant stavby:   MDS PROJEKT s.r.o. 

Miloš Bednář, DiS. 

 

 


