
 

 

Tisková zpráva 

Název akce: III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují  
 

 Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny 

Cílem předmětné veřejné zakázky je zlepšení stavebního stavu silnice III. Třídy a zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace v okresu Náchod. 

 Popis předmětu veřejné zakázky 

Jednalo se o  stavební úprava části silnice III/28522 mezi obcí Jestřebí a Novým Městem nad Metují, v délce 

2,273 km.  V rámci stavby došlo navíc k pokládce asfaltobetonového krytu od staničení 0,00km směrem do 

obce Jestřebí, prodloužení cca o 320m. 

 Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:  

SO 101 - rekonstrukce řešila stavební úpravu části silnice III/28522 mezi obcí Jestřebí a Novým Městem nad 

Metují v délce 2,273 km. Úprava byla provedena ve stejném šířkovém uspořádání. Byly sanovány kraje, 

došlo k zesílení asfaltových vrstev, k vyčištění a doplnění krajnic. Součástí stavby byla i výměna a 

doplnění svodidel. 

SO 102 - výstavba nového propustku v místě stávajícího, v km 1,83. Jedná se železobetonový propustek DN 

800 s délkou 7,60m, na vtoku osazen horskou vpustí s mříží, výtok vydlážděn lomovým kamenem. 

SO 103 - výstavba nového propustku  v km 2,086. Jedná se železobetonový propustek DN 600 s délkou 

8,60m, na vtoku osazen horskou vpustí s mříží, výtok vydlážděn lomovým kamenem. 

 

 Termíny provedení stavby:  
 

 

 

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

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

 

 Náklady stavby:  13 198 745,29 Kč včetně DPH 

 Zhotovitel stavby:  Sam silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 

Stavbyvedoucí - Ing. Ivana Karlová 

 TDS:     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Irena Vaněčková 

 Projektant stavby:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Družby 339,  
530 09 Pardubice 

 

Termín zahájení stavebních prací: 3. 7. 2017 

Termín ukončení stavebních prací: 20. 8. 2017 

Termín úplné dokončení stavby: 1. 10. 2017 


