
 

 

Tisková zpráva po dokončení stavby 

Název akce: III/3024 Jetřichov 
 

• Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny 

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu stávající komunikace III/3024 a zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace. 

• Popis předmětu veřejné zakázky 

Jednalo se o silnici III třídy, která vykazovala množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka 

vozovky byla nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 6,10  - do 6,70 m. 

Stavba se nacházela z podstatné části v intravilánu obce Jetřichov. Začátek stavby byl ve staničení 0,008 km 

křižovatka u Suchánků. Konec stavby byl v km 1,757 křižovatka u obecního úřadu. Délka stavby byla 1,749 m 

o celkové ploše 11368 m2. Rekonstrukce komunikace bude spočívala v odfrézování stávajících asfaltových 

vrstev komunikace. Dále byly vybourány konstrukční vrstvy vozovky pro provádění sanace krajů komunikace. 

Stávající uliční vpusti jsou vyměněny a jsou zde i nové uliční vpusti pro lepší odvod vody z komunikace. Ve 

spolupráci s Obcí byla zrealizována nová dešťová kanalizace. V celé trase došlo k vybourání stávajících 

chodníků včetně obrub a výstavbě nových chodníků, na kterých se podílel KHK a obec. 

• Termíny provedení stavby:  
 

Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavby byla po prohlídce PČR DI Náchod 
a ODSH Broumov spuštěna do provozu od 10.10.2022, dále probíhají drobné dokončovací práce. 

 

Datum zahájení prací:   2.5.2022 

Termín dokončení prací:  9.10.2022 

Termín pro dokončení stavby:  20.11.2022 

Doba realizace stavby:   23+6 týdnů 

 

• Financování veřejné zakázky:   SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,                  

                                                           rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy 

 

• Náklady stavby:   48,5 mil. Kč včetně DPH 

• Zhotovitel stavby:   EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  

Praha 4  

• TDS:      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Jiří Koutník, Ing. Irena Vaněčková 

 

• Projektant stavby:   Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.,    

Hradec Králové 

Ing. Jan Fiala 

 



 

 

• Foto před stavbou:   

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

• Foto po stavbě:   



 

 

 


