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Tisková zpráva 

Název akce: Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
 

• Popis stavební akce:  

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

Přeložky silnice II/303 na úseku Běloves – Velké Poříčí, na katastrálních územích Náchod – 

Běloves, Náchod – Malé Poříčí a Velké Poříčí, vedoucí mimo zastavěné území Malého Poříčí. 

Stavba začíná napojením na stávající silnici I/33 Náchod – Kudowa Zdroj, nedaleko hraničního 

přechodu do Polska, trasa dále pokračuje podél železniční trati Choceň – Meziměstí, kříží tok 

Metuje, obchází část Malého Poříčí, opět kříží tok Metuje, aby dále pokračovala podél trati 

až do Velkého Poříčí, kde se napojuje na stávající silnici II/303 a pokračuje dál na Hronov. 

Celková délka úseku činí 3 650 m silnice v kategorii S11,5/80. Součástí stavby je jedna okružní 

křižovatka na začátku úseku a dvě stykové křižovatky na konci úseku, dále 4 mostní objekty, 

zdi, přeložky inženýrských sítí, protihlukové stěny, vegetační úpravy a revitalizační opatření.  

V rámci I. etapy stavby je řešeno kácení na pozemcích Královehradeckého kraje. 

V rámci II. etapy proběhne záchranný archeologický výzkum a nezbytné kácení. 

Předpoklad zahájení stavebních prací, na stavbě přeložky, je na začátku roku 2024. 

 

• Objízdná trasa:  Pro realizaci kácení a ZAV se objízdné trasy nepředpokládají  

• Náklady stavby:   v roce 2023 cca 10,1 mil. Kč s DPH 
• Zdroj financování:  v roce 2023 krajské prostředky 
• Zhotovitel:    ZAV bude vybrán na základě veřejné soutěže 

• Termíny provedení stavby:  

I. etapa kácení   02/2023 – 04/2023 
II. etapa ZAV a kácení  07/2023 – 12/2023 
vlastní realizace stavby 01/2024 – 12/2026 

 
Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu 
dopravních staveb na odkazu: 
 
 
https://uskhk.eu v sekci STAVBY 2023/STAVBY 2023 – KRAJ. 
 

 

 

https://uskhk.eu/
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Foto před zahájením stavby 

  

Km 0,080 – pohled ve směru k napojení na silnici I/33 (E67) Náchod – POLSKO  

 

 

Km 0,825 – pohled v místě mostu SO 201 přes Metuji a déle ve směru na Hronov 



 

 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové | IČO: 27502988 | e-mail: uskhk@uskhk.eu | www.uskhk.eu 

 

Km 2,100 – pohled na umístění přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí a most SO 202 přes 

Metuji 

 

 

Km 3,100 – pohled na přeložku silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí, ve směru na Náchod 

 


