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Tisková zpráva 

Název akce: III/3036 Kramolna, silnice a chodník 
 

• Popis stavební akce:  

Stavba se nachází v Královehradeckém kraji, okres Náchod. Konkrétně se jedná o silnici 

III/3036 na úseku Trubějov – Kramolna (lokality Trubějov – Pruty – Městská Kramolna). 

Začátek řešeného úseku se nachází cca 250 m před obcí Trubějov (ve směru Červených 

Kostelec – Náchod), řešen je intravilánový úsek v Trubějově, dále pak extravilánový úsek 

Trubějov – Kramolna a konečně i intravilánový úsek v obci Kramolna. 

Začátek celkové rekonstrukce byl stanoven na provozním staničení III/3036 km 6,380. 

Celková délka úseku činní 3,440 km, což odpovídá koncovému provoznímu staničení km 

9,820. 

V rámci I. etapy stavby je řešen úsek na pracovním staničení 0,000 – 0,840 

V rámci II. etapy stavby je řešen úsek na pracovním staničení 0,840 – 3,440 

V roce 2022 budou provedeno pouze kácení stromů 

V roce 2023 budou probíhat všechny stavební práce dle PD 

 

• Objízdná trasa:  Oprava komunikace - kácení v roce 2022 bude probíhat bez 

uzavírky, pouze s úpravou provozu na pracovní místa. V roce 2022 budou stavební práce 

probíhat za úplné uzavírky.  Objízdná trasa bude po III/30412, III/30415, III/30413 

• Náklady stavby:   59,4 mil. Kč včetně DPH 

• Zdroj financování:  SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,                  

                                                    rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy 

• Zhotovitel:    EUROVIA CS a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

• Termíny provedení stavby: 03.10.2022 – 31.10.2022, 03.04.2023 - 12.11.2023 

 
Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je dále aktualizován v seznamu 
dopravních staveb na odkazu: 
 

https://uskhk.eu v sekci STAVBY 2022/STAVBY 2022 – KRAJ. 

https://uskhk.eu/
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