PŘEHLED VŠECH REALIZOVANÝCH
STAVEBNÍCH AKCÍ TECHNICKÉHO ÚTVARU
Stavební akce realizované z finančních prostředků Plzeňského
kraje
A. Investiční akce
Výdaje
2018
v tis. Kč *

Název a popis akce

Zhotovitel

II/184 průtah Všeruby
Kompletní rekonstrukce silnice II/184 a II/190 v uličním prostoru v
průtahu obce Všeruby. Oprava obrusné vrstvy silnice II/184 a II/190
v rámci opravy objízdných tras. Stavba byla realizována společně
s městysem Všeruby.

Společnost
II/184 Všeruby

33 936

Most ev.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba
nového mostu.

Swietelsky
stavební s.r.o.

4 268

Most ev.č. 19515-1 Drahotín
Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba
nového mostu.

JSF stavební s.r.o.

4 968

III/0222a Kout Na Šumavě
Oprava povrchu silnice III/0222a, obnova VDZ, oprava povrchu
zastávkových zálivů a zřízení krajnic a napojení stávajících sjezdů.

Eurovia CS a.s.

9 546

Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)
Kompletní rekonstrukce silnice II/200 v intravilánu města Horšovský
Týn. Stavba byla realizována společně s městem Horšovský Týn.

Silnice Horšovský
Týn a.s.

I/22 km 13,636 křižovatka se silnicí III/0222a
Úprava křižovatky I/22 a III/0222a - BESIP, společná akce s ŘSD, oprava
povrchu silnice III/0222a.

Eurovia CS a.s.

*vč. DPH

25 569

879

1

Most ev.č. 19514-2 Pivoň
Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba
nového mostu. Kompletní rekonstrukce stávajícího propustku.

Bögl a Krýsl, k.s.

6 159

II/200 Miřkov - Vidice (svodidla)
Rozšíření krajnic, úpravy příkopů a zřízení svodidel v dopravně
nebezpečném úseku.

SilniceHoršovský
Týn a.s.

3 629

Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč
Kompletní rekonstrukce silnice II/183 v uličním prostoru v průtahu
městysu Koloveč. Oprava obrusné vrstvy navazujícího úseku silnice
II/183 a III/1858 v rámci opravy objízdných tras. Stavba byla
realizována společně s městysem Koloveč.

VHS, divize 3

10 355

Křižovatka silnice I/22 a III/18711
Úprava křižovatky BESIP, akce s ŘSD.

Swietelsky
stavební s.r.o.

1 430

Výstavba mostu na sil. II/186 v obci Myslovice
Přestavba propustku na silnici II/186 v obci Myslovice na mostní
objekt.

EDIKT a.s.

III/17114 Hory Matky Boží
Rekonstrukce komunikace v průtahu obcí (výměna krytu z dlažebních
kostek za asfaltobeton).

Silnice Klatovy
a.s.

4 400

II/145 a II/190 průtah Hartmanice, 1. etapa
Kompletní rekonstrukce komunikace II/190 v průjezdním úseku obcí
včetně rekonstrukce inženýrských sítí, výstavby chodníku a veřejného
osvětlení. Realizace za spoluúčasti města Hartmanice.

Silnice Klatovy
a.s.

13 475

Přeložka silnice II/117 Měčín – přeložka ČEZ
Příprava investiční akce - přeložka ČEZ.

ČEZ

II/169 Rabí - Sušice svodidla
Zřízení svodidel o délce 152 m na silnici II/169 v úseku mezi obcemi
Rabí a Sušice u obce Čepice.

SAFEROAD Czech
Republic s.r.o.

III/11748 Nepomuk, ul. Zelenodolská
Kompletní rekonstrukce uličního prostoru Zelenodolské ulice
v Nepomuku včetně úprav sítí (plyn, kanalizace, vodovod), v roce 2018
byl dokončen objekt 103 sil. III/11748 v úseku Nepomuk – Klášter.
Stavba bude dokončena v roce 2019.

VHS Plzeň

11 904

85

280

4 631

2

II/180 Dobřánky - okružní křižovatka
Kompletní přestavba průsečné křižovatky na okružní křižovatku.
Společná akce s městem Dobřany. (chodníky, vodovod, přeložka
sdělovacích kabelů). Stavba zahájena v roce 2018, dokončení 07/2019.

Bögl a Krýsl +
Silnice Morava

II/117 Letiny – průtah
Kompletní rekonstrukce uličního prostoru v průtahu obcí Letiny.
Stavba byla zahájena v roce 2018, dokončení 06/2019.

Strabag a.s.

25 878

III/1772 Šťáhlavy ulice Nezvěstická
Částečná rekonstrukce uličního prostoru ulice Nezvěstická ve
Šťáhlavech. Polovina stavby: kompletní rekonstrukce včetně všech
konstrukčních vrstev vozovky. Oprava + nové odvodnění komunikace.
Nové chodníky. Druhá polovina stavby: výměna ložné a obrusné vrstvy
se zesílením konstrukce asfaltových vrstev.

VHS, divize 3

16 960

III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice
Kompletní rekonstrukce uličního prostoru v průtahu obcí. Dokončení
rekonstrukce křižovatek Dnešice - Krasavce.

Strabag a.s.

3 057

II/230 Nepomuk-Přeštice 2.část
Oprava objízdných tras: vyrovnávka + nová obrusná vrstva.

Strabag a.s.

4 249

III/11731 Nezvěstice – propustek
Kompletní výměna rámového propustku.

Lesní stavby s.r.o.

3 837

III/18051 Chotíkovská ul. Plzeň-Malesice
Stavební úpravy silnice včetně nové dešťové kanalizace a uličních
vpustí. Společná akce s městem Plzní (výstavba chodníku, přeložky
plynu, opěrná zeď, veřejné osvětlení).

Strabag a.s.

1 920

III/18052 Malesice - Dolní Vlkýš, dešťová kanalizace
Výstavba nové dešťové kanalizace v intravilánu obce Dolní Vlkýš
odvádějící vodu ze silničního příkopu včetně následné opravy povrchu
silnice dvěma vrstvami asfaltobetonovými vrstvami.

COLAS CZ a.s.

4 531

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora, III.část - Okružní
křižovatka (1.etapa)
Kompletní přestavba průsečné křižovatky na okružní křižovatku a
úprava odvodnění. Společná akce s městem Plzní (úprava napojení
místní komunikace, veřejné osvětlení, přeložky kabelů nízkého napětí).

Berger
Bohemia a.s.

5 228

1 753

3

II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov
Úplná rekonstrukce komunikace v průtahu města Mirošov. Společná
akce s městem Mirošov. Úprava dvou protilehlých autobusových
zastávek se zřízením místa pro přecházení, odvodnění komunikace do
nových uličních vpustí a provedení nového vodorovného dopravního
značení. Oprava mostu ev.č. 11725-1 v Mirošově: celoplošná
hydroizolace na nové spřažené železobetonové desce na nosné
konstrukci, provedení nových říms a chodníků.

Robstav stavby
k.s.

16 822

II/117 Strašice - Mirošov – 3. etapa, průtah Dobřív
Dokončení kompletní rekonstrukce komunikace v průtahu obce
Dobřív. Společná akce s obcí Dobřív. Úprava dvou protilehlých
autobusových zastávek se zřízením místa pro přecházení, odvodnění
komunikace do nových uličních vpustí, pročištění příkopů, dosypání
krajnic a provedení nového vodorovného dopravního značení.

Robstav stavby
k.s.

14 375

Oprava silnice III/2328 Březina - Volduchy, intravilán
Dokončení kompletní rekonstrukce komunikace v intravilánu obce
Volduchy – 1.etapa. Společná akce s obcí Volduchy. Úprava
komunikace provedena v návrhové kategorii S 6,5/50: frézování,
pokládka vyrovnávek, ložná a obrusná vrstva. Vybudování nové
dešťové kanalizace v délce 610 m, zřízení nových uličních vpustí včetně
přípojek a nového vodorovného dopravního značení.

Robstav stavby
k.s.

6 523

Dopravní značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po
silnici II/605 v úseku D5 EXIT 41 Cerhovice - D5 EXIT 62 Rokycany
Osazení dopravního značení omezující průjezd těžké tranzitní dopravy
na silnici II/605 v úseku Rokycany – Cerhovice.

SAFEROAD Czech
Republic s.r.o.

Mosty ev. č.11725/3 a 11725/4 Skořice + dva propustky
Úplná rekonstrukce dvou mostů, dvou propustků a úseku komunikace
v extravilánu obce Skořice. Kamenné klenbové mosty ve stavebním
stavu 6 byly nahrazeny rámovou konstrukcí BENEŠ.

M silnice a.s.

19 591

II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa
Zahájení stavby v roce 2018. Rekonstrukce průtahu obcí Holoubkov,
spoluúčast obce Holoubkov. Součástí je rekonstrukce propustku,
úprava autobusových zastávek, zřízení místa pro přecházení,
odvodnění komunikace do nových uličních vpustí a provedení nového
vodorovného dopravního značení. Obec Holoubkov: rekonstrukce
vodovodu, kanalizace a chodníků.

Swietelsky
stavební s r.o.

1 006

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu – Loza
Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, výstavba kanalizace,
oprava mostu, veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí, výstavba
autobusových zastávek. Spoluúčast obce. Zahájeno v roce 2017,
dokončení v roce 2019.

Berger
Bohemia a.s.

21 415

84
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II/204 Dolní Bělá – průtah
Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, nová výstavba kanalizace
dešťové a splaškové, rekonstrukce vodovodu, veřejné osvětlení,
přeložky inženýrských sítí, výstavba autobusových zastávek, nové
uspořádání uličního prostoru. Spoluúčast obce. Zahájeno v roce 2018,
dokončení v roce 2020.

Eurovia CS a.s.

11 874

III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice
Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, rekonstrukce kanalizace a
výstavba nové dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukce
vodovodu, veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí. Spoluúčast
obce. Plánované dokončení v roce 2019.

Společnost Horní
Bříza – Tovární
ulice

10 780

Most ev.č.206-004 Rabštejn n. Střelou
Původně plánovaná oprava dokončena vyjma provedení ochranného
límce středového pilíře a levobřežní opěry. Provoz na mostě obnoven
k 1.12.2017. V rámci stavby a po odkrytí betonových konstrukcí z cca
60-80. let zjištěno nevhodné založení ledolamu a objeveny dutiny u
levobřežní opěry. Nutný průzkum a zajištění stanoviska Národního
památkového ústavu, aktualizace dokumentace - předpoklad
obnovení prací cca 05-06/2018. Vícepráce pro úpravu kamenného
obkladu středového pilíře, dále provizorní ochrana středového pilíře,
rozebrání kamenného ledolamu. Práce na stabilizaci spodní stavby
středového pilíře a levobřežní opěry nudou dokončené v roce 2019.

SMP Praha

III/20312 Heřmanova Huť - rekonstrukce Revoluční ulice – 2.etapa
Výstavba chodníků a úprava uličního prostoru silnice výstavbou
silničních obrubníků s výměnou asfaltového souvrství. V průběhu prací
zjištěny vícepráce v hodnotě 695 tis. Kč vč. DPH spočívající v položení
celoplošné vyrovnávací vrstvy pro srovnání nivelety vozovky.
Spoluúčast obce Heřmanova Huť

Robstav stavby
k.s.

820

III/0267 Červený Újezd (pokračování)
Rekonstrukce silnice na intravilánovém a extravilánovém úseku,
navazuje na provedenou rekonstrukci mostu z roku 2017, výstavba
chodníků, v intravilánovém úseku úprava uličního prostoru. Práce
pokračují v roce 2019. Spoluúčast obce Červený Újezd.

Eurovia CS a.s.

2 719

Cyklostezka Pňovany
Výstavba části cyklostezky na napojení cyklostezky realizované
současně s novým železničním mostem.

Vodohospodářské
stavby s.r.o.

Most ev.č.230-015 Svahy
Demolice havarijního mostu; vzhledem k úpravě terénu nebude nový
realizován.

Swietelsky
stavební s.r.o.

2 262

0

1 906

5

Rekonstrukce silnice II/605 Přimda-Rozvadov (úsek 1,2)
Rekonstrukce povrchu silnice - frézování a pokládka asfaltobetonové
vrstvy.

EUROVIA CS a.s.
+ Algon a.s.

Most ev.č. 193-018 Stříbro
Příprava rekonstrukce mostu na rok 2019 - přeložka ČEZ.

STEMONT JS s.r.o.
(přeložka ČEZ)

Rekonstrukce mostů ev.č. 198-046 a 198 - 047 Planá
Rekonstrukce mostních objektů - demolice a výstavba nových
mostních objektů.

AZS + Robstav

B.

22 458

138

18 082

Neinvestiční akce
Výdaje
2018
v tis. Kč*

Název a popis akce

Zhotovitel

III/1903 Domažlice žel. Přejezd - kruhový objezd
Celoplošná oprava povrchu vozovky, zastávkových zálivů a úprava
odvodnění, obnova VDZ.

Silnice Horšovský
Týn a.s.

2 018

III/0221 Němčice u Kdyně
Celoplošná oprava povrchu vozovky, úprava krajnic a napojení sjezdů.

EUROVIA Silba
a.s.

4 027

III/19358 Horní Valdorf a Dolní Valdorf – oprava povrchu
Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka
obrusné vrstvy.

Silnice Horšovský
Týn a.s.

1 205

II/185 Staňkov – oprava
Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka
obrusné vrstvy, obnova VDZ.

Silnice Horšovský
Týn a.s.

1 124

II/197 Polžice - Srby
Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka
obrusné vrstvy, obnova VDZ a zřízení krajnic a napojení sjezdů.

COLAS CZ a.s.

3 799

*vč. DPH

6

III/18413 Úsilov - Mezholezy
Celoplošná oprava povrchu vozovky, sanace, ložná vrstva, obrusná
vrstva, oprava krajnic a napojení sjezdů.

COLAS CZ a.s.

6 050

III/1846 Vílov – Buková
Celoplošná oprava povrchu vozovky, sanace, ložná vrstva, obrusná
vrstva, úprava krajnic a napojení sjezdů.

Silnice Klatovy
a.s.

9 126

III/1882 Holkovice – Chanovice
Oprava povrchu silnice III/1882 v úseku Holkovice – Chanovice o
celkové délce 2 km.

PORR a.s.

4 651

II/191 kř. III/19123 - Janovice, 2.část
Oprava povrchu - frézování, pokládka ložné a obrusné vrstvy,
vodorovné dopravní značení, krajnice, směrové sloupky.

Silnice Klatovy
a.s.

11 625

III/1861 Čínov – Obytce
Oprava povrchu silnice III/1861 v úseku Čínov – Obytce o délce 700 m.

Silnice Klatovy
a.s.

1 137

II/186 Klatovy, Plánická ulice
Oprava povrchu silnice II/186 v průjezdním úseku městem Klatovy
(ulice Dobrovského, Jiráskova, Plánická). Spoluúčast města Klatovy na
vybudování míst pro přecházení a přechodů pro chodce, úpravě
veřejného osvětlení a opravě parkovacích ploch.

Silnice Klatovy
a.s.

10 011

II/184 Chudenice – Chlumská
Oprava povrchu silnice II/184 v úseku Chudenice – Chlumská o celkové
délce 2,7 km.

Swietelsky
tavební s.r.o.

8 875

III/17213 Horažďovice - Boubín, oprava
Opravu povrchu silnice III/17212 v úseku Horažďovice – Boubín o délce
2,15 km.

Silnice Klatovy
a.s.

6 512

II/117 Předslav - Ostřetice, oprava
Oprava povrchu silnice II/117 v úseku mezi obcemi Předslav a Ostřetice
o celkové délce 1,65 km.

Silnice Klatovy
a.s.

6 379

III/11731 Milínov - Nezvěstice
Oprava krytu komunikace, zafrézování začátku a konce úpravy,
pokládka vyrovnávací vrstvy, nové obrusné vrstvy tl. 5 cm, 1x spojovací
postřik, stržení a dosypání krajnic.

Eurovia CS a.s.

4 011

7

III/11757 Újezd – Kbelnice
Oprava krytu komunikace, zafrézování začátku a konce úpravy,
pokládka vyrovnávací vrstvy, nové obrusné vrstvy tl. 5 cm, 1x spojovací
postřik, stržení a dosypání krajnic.

Eurovia Silba a.s.

2 149

III/18340 Hradec u Stoda
Odfrézování stávajícího krytu tl. 5 cm, provedena vyrovnávka asf. směsí
ACO 11S, 1x spojovací postřik a obrusná vrstva tl. 5 cm asf. směsí ACO
11S + zalití styčných spar.

Silnice Chmelíř
s.r.o.

1 006

III/18035 Dnešice - oprava - 1.část
Srovnání stávajícího krytu frézováním, nová ložná a obrusná vrstva.
Vybudování parkovacích stání, úprava odvodnění.

Swietelsky
stavební s.r.o.

4 729

II/183 Nebílovy - oprava odvodnění
Oprava odvodnění komunikace v průtahu obcí Nebílovy.

VHS, divize 3

1 295

III/1822 Soběkury – oprava
Oprava silnice v průtahu obcí Soběkury. Frézování + vyrovnávka + nová
obrusná vrstva.

Berger Bohemia
a.s.

3 285

III/17711 a III/11741 Struhaře – oprava
Vyrovnání stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 4 cm asf.
směsí ACO 11S, 2x spojovací postřik, úprava krajnic dosypáním.

ROADFIN stavby
s.r.o.

3 710

III/11758 Letiny – Svárkov
Oprava krytu komunikace: očištění stávajícího krytu, vyrovnávka
stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 5 cm asf. směsí ACO
11S, 2x spojovací postřik, zafrézování začátku a konce úpravy. Stržení a
dosypání krajnic provedl provozní útvar SÚSPK.

Robstav stavby
k.s.

5 746

III/11736 Milínov - Lipnice
Oprava krytu komunikace: očištění stávajícího krytu, vyrovnávka
stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 5 cm asf. směsí ACO
11S, 2x spojovací postřik. Stržení a dosypání krajnic provedl provozní
útvar SÚSPK.

M silnice a.s.

4 845

III/18032 ul. 17. listopadu v Plzni - dočasná úprava směrového
oblouku
Stavební úprava směrového oblouku - napřímení silnice. Nové
konstrukční vrstvy a oprava povrchu silnice včetně nového odvodnění,
silniční obruby a vodorovné dopravní značení.

VHS, divize 3

1 987
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III/23326 Dýšina – Zábělá
Oprava vozovky s velmi špatným povrchem, oboustranně navazuje na
již opravené úseky. Frézování tl. 5 cm, lokální vyrovnávky, obrusná
vrstva ACO 11 tl. 5 cm, dosypání krajnic a vodorovné dopravní značení.

ROADFIN stavby
s.r.o.

III/1179 Mýto (pouze dofinancování)
Dokončení opravy silnice v obci Mýto. Jednalo se o dofinancování
stavební akce z roku 2017.

Robstav stavby
k.s.

724

III/2323 Svojkovice – Volduchy
Oprava komunikace v průtahu obcí Svojkovice. Frézování + pokládka
ložné a obrusné vrstvy. Dosypání krajnic a vodorovné dopravní značení.
Dále byla provedena úprava odvodnění komunikace podél Zahradnictví
Erika položením 60 m silničních obrub.

Robstav stavby
k.s.

4 236

II/233 Stupno - opěrná zeď
Oprava opěrné zdi zřízením železobetonové římsy a osazením nových
svodidel.

SANAP spol. s r.
o.

1 911

III/2351 - Lhotka u Terešova
Oprava krytu bez frézování, pokládka vyrovnávek, obrusná vrstva a
oprava krajnic ze štěrkodrtě.

Froněk, spol.
s r.o.

3 151

II/205 Manětín - hr. okr. K.V.
Povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky silnice II/201 v
Manětíně až na hranici krajů PK/KV, vč. intravilánového úseku obcí
Stvolny. Vodorovné dopravní značení, krajnice, příkopy a oprava sjezdů
byly součástí zakázky. V obci Stvolny byla provedena výměna
propadlého potrubí dešťové kanalizace.

Robstav stavby
k.s.

III/18061 Čemíny – Kumberk
Povrchová oprava v celkové délce 700 m s provedením krajnic a
vodorovného dopravního značení.

VHS, divize 3

II/180 Zruč – Třemošná
Kompletní výměna asfaltového souvrství, vodorovného dopravní ho
značení, svislého dopravního značení, propustků, sjezdů, krajnic.

Robstav stavby
k.s.

II/2391 Kočín - Dolní Hradiště
Povrchová oprava vozovky, vodorovné dopravní značení, krajnice.

Berger
Bohemia a.s.

5 416

II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu
Výměna vyžilého povrchu, obnova obrusné vrstvy, lokální sanace,
vodorovné dopravní značení.

ROADFIN
stavby s.r.o.

1 744

2 120

36 627

1 315

10 332
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III/20137 Hadačka - x II/201
Celoplošná oprava krytu vozovky bez frézování, provedení vyrovnávky
a obrusné vrstvy ACO tl. 5 cm, oprava krajnic ze štěrkodrtě.

Froněk
Rakovník s.r.o.

6 852

II/201 Víchov – oprava
Oprava povrchu výměnou 5 cm obrusné vrstvy ACO 11 S včetně
zhotovení silnovrstvého vodorovného dopravního značení

Strabag a.s.

4 834

II/203 hranice křižovatky s II/230 - hr.okr. Tachov
Oprava povrchu silnice, frézování tl. 3 cm, spojovací postřik,
vyrovnávka průměr 5 cm ACL 16 S modifikovaný, spojovací postřik,
obrusná vrstva 5 cm ACO 11 S modifikovaný, dosypání krajnic
ofrézovanou drtí a vodorovné dopravní značení provedení plast.

Robstav stavby
k.s.

III/1994 Svojšín
Oprava povrchu odfrézováním starého povrchu, poté lokální sanace
s částečnou vyrovnávkou a nová obrusná vrstva ACO 11 modifikovaná.
Součástí byla oprava uličních vpustí včetně přípojek a nové VDZ.

DYBS Plzeň s.r.o.

12 054

3 988

Stavební akce realizované z finančních prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury
Neinvestiční stavební akce
Název a popis akce

Zhotovitel

Výdaje
2018
v tis. Kč*

II/197 H.Týn - Srby (3.etapa)
Celoplošná oprava stávající silnice II/197 v úseku mezi obcemi Nová
Ves - Polžice. Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva,
vodorovné dopravní značení, krajnice a napojení sjezdů.

Silnice Horšovský
Týn a.s.

III/19368 Draženov – Luženice
Celoplošná oprava stávající silnice III/19368 v úseku mezi obcemi
Draženov a Luženice a oprava navazujícího úseku silnice III/19363.
Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, vodorovné dopravní
značení, krajnice a napojení sjezdů.

Berger
Bohemia a.s.

8 761

II/195 Klenčí p.Č.- Poběžovice (1.etapa)
Celoplošná oprava stávající silnice II/195 úsek Postřekov - Klenčí pod
Čerchovem. Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, vodorovné
dopravní značení, krajnice a napojení sjezdů.

COLAS CZ, a.s.

12 267

*vč. DPH

14 655

10

II/190 Špičák - Železná Ruda, oprava
Oprava povrchu komunikace II/190 v úseku Špičák - Železná Ruda o
celkové délce 2,498 km.

Silnice Klatovy
a.s.

18 129

II/187 kř. I/22 – Plánice
Oprava povrchu komunikace (recyklace podkladních vrstev na místě za
studena) II/187 v úseku kř. I/22 a II/187 - Plánice o celkové délce 5,875
km.

Strabag a.s.

37 074

III/16911 Skelná - Prášily, 1. a 3.úsek
Oprava povrchu dvou vybraných úseků na komunikaci III/16911 v
úseku od kř. silnic II/190 a III/16911 na začátek obce Prášily o celkové
délce 4,791 km.

Silnice Klatovy
a.s.

37 223

II/191 Vrčeň – Dožice
Oprava komunikace II/191 v úseku Dožice - Vrčeň o celkové délce
5,89 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, recyklace za studena
v tl. 200mm a pokládka nové podkladní a obrusné vrstvy, oprava
propustků, osazení směrových sloupků, vodorovné dopravní značení a
zpevnění krajnic.

ROBSTAV
stavby k.s.

51 720

II/233 Plzeň – Chrást
Oprava tří úseků na komunikaci II/233 v úseku Plzeň Újezd - Chrást o
celkové délce 4 km. Provedeno frézování stávajících asfaltových vrstev,
lokální sanace poškozených míst, pokládka obrusná vrstvy a lokálně
ložné vrstvy, osazení směrových sloupků, vodorovné dopravní značení,
pročištění příkopů a propustků a zpevnění krajnic.

Swietelsky
stavební s.r.o.

24 979

II/235 Terešovská Huť – Mlečice
Oprava dvou úseků na komunikaci II/235 a II/233 v úseku se začátkem
úpravy na začátku obce Terešovská Huť a koncem úpravy za
křižovatkou s III/23314 s vynecháním intravilánu obce Mlečice. Celková
délka úpravy 3,302 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, lokální
sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky, stavební úprava
trubních propustků, pokládka ložné a obrusná vrstvy, osazení
směrových sloupků, zpevnění krajnic a vodorovné dopravní značení.

Froněk
spol. s r.o.

21 720

II/233 Hlohovice – Skoupý
Povrchová oprava komunikace II/233 v úseku se začátkem od konce
obce Hlohovice a koncem úpravy za křižovatku s III/23317. Celková
délka úpravy 1,830 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, lokální
sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky, pokládka ložné
vrstvy. V roce 2019 bude provedena pokládka obrusné vrstvy, osazení
směrových sloupků, vodorovné dopravní značení a zpevnění krajnic.

Společnost II/233
Hlohovice-Skoupý
(Silnice Topolany
a.s. + Petrom
Stavby a.s.)

10 536
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II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC
Celoplošná povrchová oprava silnice s výměnou a doplněním
asfaltového souvrství s lokálním zesílením okrajů vozovky. Čištění
silničních příkopů, dosypání krajnic a provedení vodorovného
dopravního značení vč. osazení směrových sloupků, oprava
hospodářských sjezdů. Stavba byla rozčleněna na čtyři úseky rozdělené
obcemi Krsy a Blažim a křiž. se silnicí III/193 15. Na posledním úseku
s hranicí okresu Tachov byla provedena výměna silničních ocelových
svodidel s doplněním nového ukotvení z důvodu dosažení požadované
zádržnosti.

Berger
Bohemia a.s.

42 908

III/201 37 Bílov – Potvorov
Celoplošná povrchová oprava silnice s provedením zesilovacích rýh
podél okrajů vozovky na cca 1/3 opravovaném úseku, čištění silničních
příkopů, dosypání krajnic nové vodorovné dopravní značení vč. osazení
směrových sloupků a zpevnění krajnic.

Vodohospodářské
stavby s.r.o.

14 799

II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu
Celoplošná povrchová oprava silnice v intravilánu obce Vejprnice
s provedením vodorovného dopravního značení a lokálními opravami
podloží. Frézování s provedením celoplošné ložné a obrusné vrstvy.
Lokální provedení oprav podloží a stávajících konstrukčních vrstev
silnice, drobné deformace ošetřeny pomocí výztužné mříže ze skelných
vláken. Výměna přídlažby a betonové obruby.

ROADFIN
stavby s.r.o.

II/199 Kadrnožka - Nová Hospoda (SO 101, 102 a 103)
Celoplošná oprava povrchu silnice včetně nové ložné vrstvy. Rozdělena
do tří stavebních objektů s dvěma různými tl. odfrézování. Úprava
všech navazujících sjezdů, rozjezdů křižovatek a autobusových
zastávek. Krajnice dosypány a zpevněny drceným kamenivem ve
stávající šířce, pročištění příkopů a nové vodorovné dopravní značení
vodících čar v provedení plast. Celková délka stavy je 5,4 km.

EUROVIA CS a.s.

30 450

II/201 Planá – Caltov
Celoplošná oprava krytu silnice. Seříznuty krajnice, odfrézování v tl. 5,5
cm s vyrovnáním profilu a doplněním podkladní vrstvy z ACP 16S tl.
4 cm, spojovací postřik, ložní vrstva z ACL 22 S modifikovaného v tl. 8
cm. Nová obrusná vrstva z ACO 11S modifikovaného v tl. 5 cm.
Propustky opraveny, úprava všech rozjezdů křižovatek a navazujících
sjezdů, krajnice dosypány a zpevněny štěrkodrtí v tl. 5 cm. Silniční
příkopy pročištěny a nové vodorovné dopravní značení v provedení
tažený plast.

Silnice Horšovský
Týn a.s.

25 432

8 603
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Stavební akce realizované z finančních prostředků
Integrovaného regionálního operačního programu
Investiční stavební akce
Název a popis akce

II/232 Břasy-Liblín, dokončení
Dokončení rekonstrukce silnice II/232 od konce obce Břasy k předmostí
mostu ev.č. 232-007 v obci Liblín v délce 10,35 km v min. šířce 6,0 m,
kategorie S7,5. Kompletní rekonstrukce vybraných úseků, částečná
rekonstrukce povrchu vybraných úseků se zpevněním krajnic pomocí
rozšiřovací rýhy, dosypání a zpevnění nezpevněných krajnic,
rekonstrukce vybraných propustků, profilace příkopů, úprava
2 autobusových zastávek ČSAD v k.ú. Němčovice, sanace skalního
odřezu, realizace železobetonové římsy, úprava odvodnění v obci
Liblín, odstranění nevhodné (vyžilé) zeleně a nová dosadba, obnova
svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení.

III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2
Zahájení stavebních prací v roce 2018, pokračování v roce 2019. Stavba
řeší 2. úsek komunikačního obchvatu silnice III/117 24 Rokycany –
Hrádek jižně kolem stávajících zastavěných území města Hrádek a obce
Kamenný Újezd. Navržená stavba navazuje na již realizovaný úsek 1.
Trasa je navržena v kategorii S7,5/60 v celkové délce 3,350 km s
přechodem přes jeden mostní objekt přes Pekelský potok. Na trase
jsou navrženy celkem 3 úrovňové křižovatky, z toho 2 průsečné
úrovňové křižovatky s místní komunikací a 1 styková křižovatka. Kromě
těchto křižovatek jsou na hlavní trasu napojeny 3 sjezdy na účelové
komunikace a 4 samostatné sjezdy na sousední pozemky.

Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany
Předmětem stavby byla rekonstrukce mostu ev.č. 180-010. Jednalo se
o úplné snesení a náhradu stávajícího vybavení mostu, demolici
stávající mostovky s provedením mostovky nové s rozšířením prostoru
vozovky a nového chodníku. Rekonstrukce dále obsahovala výstavbu
nových úložných prahů na podpěrách, sanaci ponechaných
železobetonových částí mostu – opěry, pilíř, oblouky a stěnové stojky.
Po rekonstrukci mostu je zvýšená jeho zatížitelnost. Práce pokračují po
zimní přestávce dokončením v dubnu 2019, kdy bude provedena
pohledová úprava mostu a dokončující práce

*vč. DPH

Zhotovitel

EuroviaCS a.s.

Strabag a.s.

Společnost
„Most Dolany“
(Vedoucí
společník:
FIRESTA –
Fišer,
rekonstrukce,
stavby a.s.
2.společník:
SMP CZ, a.s.)

Výdaje
2018
v tis. Kč*

1 336

56 543

27 779
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Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec-Přimda, 2. úsek
Rekonstrukce silnice rozdělena do 5 objektů. SO 101 v průtahu obcí
Úšava o délce 358 m: odfrézování v tl. 5 cm, lokální sanace neúnosných
míst a opravy trhlin, spojovací postřik, ložná vrstva z ACL 16 S tl. 6 cm,
spojovací postřik, obrusná vrstva z ACO 11 S. SO 102 od konce obce
Úšava k začátku Staromlýnského rybníka o délce 2 086 m:odfrézováno
3 cm, lokální sanace neúnosných míst a oprava trhlin, spojovací postřik,
ložná vrstva z ACL 16 S tl. 6 cm. SO 301 je úsek hráze Staromlýnského
rybníka v délce 91 m se šířkovou úpravou, včetně výstavby výpustě
rybníka a výměny svodidel. SO 103 od SO 301 a končí 250 m za
křižovatkou s III/198 50, je dlouhý 1 399 m: rozšíření na 7,5 m,
provedení výkopů a zemních pracích úprava a zhutnění zemní pláně,
ochranná vrstva ze štěrkodtě 0/32 tl. 22 cm, směs SC 0/32 C3/4 tl. 15
cm, položena ACP 16+ tl. 5 cm. Ostatní živičné vrstvy stejné jako u SO
102. SO 104 délky 1 462 m: seříznutí krajnic, odfrézovány 3 cm, lokální
sanace neúnosných míst včetně oprav trhlin, ložní vrstva z ACL 16 tl. 6
cm, spojovací postřik, obrusná vrstva z ACO 11 S tl. 5 cm. Dosypání a
zhutnění krajnic, vodorovné dopravní značení v provedení plast.
Oprava 3 ks propustků a výstavba 3 ks nových. Stavba zahájena
v 05/2018, realizovány SO 101, SO 102 a SO 104. Dokončení v 05/2019.

Eurovia CS a.s.

40 893
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