
 

 

Tisková zpráva 

Název akce: III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně 
rekonstrukce komunikace – úsek č.1 

 

 Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny 

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu  silnice III. třídy, zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace. 

 Popis předmětu veřejné zakázky 

Rekonstrukce silnice spočívala v opravě a zesílení živičného krytu ( na komunikaci bylo  provedeno 
odfrézování stávajícího krytu v úseku km 2,700 – 3,470 v tl.60mm, v úseku km 3,470 – KÚ v tl.90mm z 
důvodu nemožnosti zvýšit niveletu stávající vozovky vedením úseku v sousedství zástavby a stávajících 
obrub) vyspravení propadlých krajů vozovky, úprava nezpevněných krajnic, rekonstrukce prvků odvodnění, 
vybudování dešťové stoky a obnova dopravního značení. 
Směrové, šířkové a výškové poměry, příčné sklony vycházeli ze stávajícího stavu. Vzhledem ke způsobu 
rekonstrukce byly všechny parametry zachovány. V úseku km 2,840 – 3,365 byla v místě nefunkčního 
příkopu vybudována dešťová stoka pro odvodnění komunikace, v ostatní části silnice bylo odvodnění 
obnoveno v původním rozsahu. 
Stavba byla rozdělena na 2 stavební objekty: 

SO 101 Silnice III/2961 – Úsek č.1 
SO 110 Úprava ploch 

 

 Termíny provedení stavby:  

 
Termíny zahájení a dokončení  byly dodrženy. Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly 
dodrženy. Stavba je v provozu. Po termínu úplného dokončení stavby (předání veškerých dokladů 
potřebných k vydání kolaudačního souhlasu) bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 
 

Souhrn smluvních dohod ze dne:      28.06.2017 

Datum zahájení prací:     03.07.2017 

Datum přerušení prací     24.07.2017 

Datum zahájení prací po přerušení   04.09.2017 

Datum přerušení stavebních prací   15.09.2017 

Datum zahájení prací po přerušení   18.09.2017 

Termín dokončení stavebních prací:   08.10.2017 

Termín úplného dokončení stavby:   19.11.2017 

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:  8 + 6 týdnů 



 

 

 

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

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

 

 Náklady stavby:   10 515 807,46 Kč včetně DPH 

 

 Zhotovitel stavby:   „Společnost Svoboda nad Úpou – SOVIS + REKOM“ 

Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové 

      Stavbyvedoucí -  p. Dvořák, p. Kohoutek 

 

 TDS:      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

p. Kříž a p. Prokeš 

 

 Projektant stavby:   Valbek, spol. s r.o. 

Vaňurova 505/17 

460 02 Liberec 3 

 

 

 

 


