
 

 

Tisková zpráva 

Název akce: II/298 Ledce – Opočno, I. etapa 
 

 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 

Jedná se o rekonstrukci silnice II/298 Ledce – Opočno, I. etapa, která začíná na konci obci Ledce (ZÚ = km 
2, 450) a končí na konci obce Očelice (KÚ = km 5,939). Byl vynechán úsek stavebního staničení km 4,520 – 
4,860. Rekonstrukce silnice II/298 spočívala v recyklaci podkladních vrstev za studena se sanací 
konstrukčních vrstev a neúnosného podloží vozovky, za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Součástí stavby 
byla rekonstrukce příčných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů, obnova svislého dopravního 
značení a vodorovného dopravního značení, osazení svodidel.  
Začátek řešeného objektu SO 102 byl v obci Ledce v křižovatce s komunikací III/29834 v km 2,450. Konec 
projektovaného úseku v křižovatce s komunikací III/29838 v km 5,939. Délka řešeného úseku byla cca 3,149 
km. 

Stavba byla rozdělena na 3 stavební objekty: 

SO 002 Vedlejší a ostatní náklady – SO 102 
SO 102.2 Komunikace Ledce – Opočno, km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939 
SO 152 Dopravní opatření pro SO 102 
 

Konstrukce vozovky:  

ACO 11+ v tl. 50 mm, recyklace podkladních vrstev na místě za studena typu RS CA tl. 180mm. Sanace krajů, 
ACO 11+ v tl. 40 mm, ACP 16+ v tl. 60 mm, , ŠDa fr. 0/63 tl. 200mm. 

 

 Termíny provedení stavby:  

 
Zahájení a dokončení stavebních prací byly dodrženy. Stavba je v provozu. Do termínu úplného dokončení 
stavby (předání veškerých dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu) bude požádáno o vydání 
kolaudačního souhlasu. 
 
Souhrn smluvních dohod ze dne:    27.6.2017 

 

Datum zahájení prací:   10.7.2017 

 

Termín dokončení prací:  8.10.2017 

 

Termín pro dokončení stavby:  19.11.2017 

 

Doba realizace stavby:   13+6 týdnů 



 

 

 

 Financování veřejné zakázky:  IROP – Integrovaný regionální operační program 

 

 Náklady stavby:   39 126 318,00 Kč včetně DPH 

 

 Zhotovitel stavby:   Společnost pro silnici Ledce – Opočno 

PORR a.s. (správce) 

odštěpný závod - Čechy 

      Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (společník) 

      Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 

 

 

 TDS:      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Horáček, Ing. Řehák 

 

 Projektant stavby:   M-projekce s.r.o. 

Resslova 956/13 

500 02 Hradec Králové 

Ing. Martin Mojžíš 

 


