PŘEHLED VŠECH REALIZOVANÝCH STAVEBNÍCH AKCÍ TECHNICKÉHO ÚTVARU
1.1.

Stavební akce realizované z finančních prostředků Plzeňského kraje
Název stavební akce

II/201 Kralovice - Manětínská

Most ev.č. 198-052 Malý
Rapotín

Stručný popis
Kompletní rekonstrukce s novým šířkovým uspořádáním silnice s provedením
povrchových oprav navazujících úseků silnice o celkové délce 0,96 km. Provedení nové
dešťové kanalizace, nových chodníků a parkovacích stání, výstavba ochranných
ostrůvků v místech přechodu pro chodce, výstavba nového adaptačního úseku
s ochranným ostrůvkem při vjezdu do města vč. osvětlení, směrová úprava křižovatek
navazujících ulic a objektů. Akce probíhala ve sdružení zadavatelů města Kralovice a
Vodárenská a kanalizační a.s.
Provedena demolice horní části starého mostu a na stávající opěry postavena nová
horní část s veškerým normovým příslušenstvím a bezpečnostními prvky. Délka
přemostění je 44 m a volná šířka mostu je 9,5 m. Stavba byla zahájena v září 2016 a
dokončena v květnu 2017.

Zhotovitel

Výdaje
vč. DPH
(v tis. Kč)

sdr. Berdych plus
s.r.o. + ROADFIN
STAVBY s.r.o.

2 877

SMP CZ, a.s.

9 071

Rekonstrukce tramvajové trati
Karlovarská III. etapa - SO 101
Prostorové úpravy křižovatky
"Plzeňka" na sil. III/1808

Byla provedena výměna obrusné a ložné vrstvy (130 mm), obrub, uličních vpustí a
úpravy křižovatkových napojení MK ul. Kralovická x Gerská. Akce byla realizována ve Colas Rail a.s.
spoluúčasti se Statutárním městem Plzeň (SÚSPK 2. objednatel).

2 740

II/171 Sušice - Volšovská ulice

Stavební úpravy silnice II/171 - Volšovská ulice v průtahu městem Sušice v úseku od
konce obce Červené Dvorce až po křižovatku s ulicí Lerchova, včetně křižovatky.
Oprava krytu vozovky silnice II/171, vybudování nové okružní křižovatky ulic Volšovská Silnice Klatovy a.s.
x Lerchova x Příkopy a stavební úpravy přidružených dopravních pruhů a chodníků.

8 706

Most ev.č. 183-010 Kloušov
III/18032 Tyršův most Radobyčice - přeložky ČEZ

Celková rekonstrukce mostu, nový kolmý přímopojížděný žb. polorám o 1 poli
s rozpětím 4,3 m, š. mezi svodidly 6,55 m, založení zákl. pasů na pilotech, úprava koryta JSF Stavební s.r.o.
potoka dlažbou z lomového kamene , povrch živ. vrstva obrusná.
Zemní přeložky trasy kabelů NN podél silnice III/18032 Malá Homolka v rámci Elektrostav
plánované investiční akce „III/18032 Tyršův most – Radobyčice“
Strakonice s.r.o.

4 574
1 921

Rekonstrukce silnice III/16910 v úseku Modrava - Filipova Huť - hranice kraje o celkové
délce 4,53 km vč. výměny 13 ks stávajících propustků, vybudování opěrné zdi tvořené
Komplexní řešení silnice
vyztuženým svahem s ozeleňeným lícem (systém Green Terramesh), vybudování
III/16910 v úseku Srní - Modrava
dešťové kanalizace, reprofilace příkopů, zpevnění rygolů, osazení dřevoocelových
- Filipova Huť - 3. úsek
svodidel, osazení sněhových tyčí, provedení nového vodorovného značení a zpevnění
krajnic.
Kompletní demolice stávajícího klenbového mostu ev. č. 185-006 na silnici II.třídy č.
Most ev.č. 185-006 před obcí
185 a vybudování nového polorámového mostního objektu založeného na
Balkovy
velkoprůměrových pilotách. Nosná konstrukce mostu: deska vetknutá na obou
stranách do stěn opěr.
Kompletní demolice stávajícího klenbového mostu ev. č. 117-035 na silnicic II.třídy č.
Most ev.č. ev.č. 117-035 před
117 a vybudování nového polorámového mostního objektu založeného na
obcí Předslav
velkoprůměrových pilotách. Nosná konstrukce mostu: deska vetknutá na obou
stranách do stěn opěr.
Úplná demolice starého mostu a následná výstavba nového mostu, dle platných norem
Rekonstrukce mostu ev. Č. 193 a požadavků s veškerým silničním příslušenstvím. Délka přemostění 7 m a volná šířka
016 Únehle
mostu 6 m.
Most ev.č. 197-009 Bělá
Oprava mostních závěrů, povrchu vozovky mostu, oprava zídek a provedení
n.Radbuzou
protikorozních nátěrů konstrukce.
V rámci projektové přípravy rekonstrukce tohoto mostu byla uhrazena záloha na
Most ev.č. 193-018 Stříbro
provedení přeložky sítí společnosti ČEZ (realizace v roce 2018).
III/18019 Rekonstrukce
Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice Letkovská, včetně podkladních vrstev, sanace
Letkovské ulice (spoluúčast OI- aktivní zóny, odvodnění komunikace, opravu opěrné zdi, antivibračních opatření u
MMP)
stávajících památkově chráněných objektů.
Jedná se o rekonstrukci silnice v úseku mezi Radčicemi a odbočkou na ZOO. Byla
III/18050 V Radčicích provedena sanace krajů vozovky, oprava trhlin, obnova živičného krytu, výměna
extravilán (úsek pod Zámečkem) propustků - úsek dlouhý 1 030 metrů. Dále byla obnovena obrusná vrstva v délce 1 400
metrů v úseku od odbočky na ZOO po Kalikovský mlýn.
Kompletní rekonstrukce silnic III/1836 a III/1839 a části silnice III/1835 v intavilánu
III/1836 a III/1839 Zahořany
obce Zahořany, výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků, zastávka
(2.etapa)
autobusů, odvodnění, svislé i vodorovné dopravní značení.

Silnice Klatovy a.s.

41 479

Silnice KT + HABAU

5 119

Silnice KT + HABAU

4 285

Berger Bohemia a.s.

5 292

COLAS CZ a.s.

1 114

ČEZ Distrubice a.s.

487

Eurovia CS a.s.

16 026

Berger Bohemia a.s.

10 443

Silnice Horšovský
Týn a.s.

10 182

Nově vybudován úsek silnice II/190 v trase původní účelové komunikace. Součástí
II/184 průtah Všeruby, 2.etapa – stavby byly přeložky inženýrských sítí, vytvoření nového odvodnění, zřízení svislého a
přeložka II/190
vodorovného značení úseku a provizorní zaslepení stávající křižovatky s bývalou silnicí
II/190.
Celková rekonstrukce, výstavba odvodnění a asfaltobetonových souvrství povrchu
Rekonstrukce silnice II/193
silnice v délce 730 m včetně nového SDZ a VDZ. Město Stříbro bylo investorem
Palackého ul., Stříbro
výstavby chodníků, parkovacích ploch a přilehlých prostor.
Vybudování vážného místa pro kamiony u areálu f. Plastmetal: byla zřízena zpevněná
II/180 Chrást, Dolanská ul. plocha s asfaltovým krytem, včetně ŠD konstrukčních vrstev. Zatrubnění stávajícího
vážné místo nákladních vozidel příkopu včetně vybudování nátokového a výtokového odvodnění a plocha z
vegetačních tvárnic pro stání vozidel PČR.
Most ev.č. 201-025 u
Koordinovaná realizace přeložky velmi vysokého napětí (vVN) společnosti ČEZ
Podšibenského mlýnu –
Distribuce, a.s. v rámci plánované přestavby stávajícího a nevyhovujícího mostu na sil
přeložka VN
II/201
Most ev.č. 605-049 - Rokycany
Oprava mostního závěru výměnou elastického mostního závěru za mostní závěr
oprava
lamelový.
Kompletní rekonstrukce části průtahu silnice II/605 městem Rokycany v délce 601 m.
Šířkové uspořádání navrženo v kategorii MO2p 13/9,7/50. Součástí rekonstrukce
II/605 Rokycany ul. Soukenická komunikace bylo zřízení parkovacích stání, úprava stávajících chodníků, rekonstrukce
vodovodu, veřejného osvětlení, přeložka telefonního vedení a vegetační úpravy.
Stavba byla společnou investiční akcí SÚS PK a města Rokycany.
Oprava obrusné vrstvy vozovky o celkové délce 950 m v kategorii S 9,0/90. Součástí
II/183 Lhůta - křiž. s III/18018
stavby bylo dosypání krajnic a obnova směrových sloupků a VDZ.
II/199 Kadrnožka - Nová
Oprava povrchu silnice II/199 výměnou ložné a obrusné vrstvy v průtahu obcí Nová
Hospoda
Hospoda o délce 700 m včetně zhotovení nového VDZ.
Povrchová oprava silnice II/203 průtahem města Tlučná o celkové délce 2,45 km
II/203 Tlučná - oprava povrchu
včetně extravilánové části k mimoúrovňovému křížení se silnicí II/180.
Oprava povrchu komunikace v ploše 2480 m2, očištění povrchu, položení lokální
III/11731 Nezvěstice - Milínov
vyrovnávací vrstvy a obrusné vrstvy ze živičné směsi, dosypání krajnic.
Oprava povrchu komunikace v ploše 2380 m2, očištění povrchu, položení lokální
III/11736 Milínov - Lipnice
vyrovnávací vrstvy a obrusné vrstvy ze živičné směsi, dosypání krajnic.

Silnice Horšovský
Týn a.s.

8 620

Strabag a.s.

6 279

Robstav stavby k.s.

1 995

ČEZ Distribuce a.s.

258

SMP CZ a.s.

861

Strabag a.s.

2 000

Berger Bohemia a.s.

3 908

Eurovia CS a.s.

2 943

Robstav stavby k.s.

7 949

Roadfin stavby s.r.o.

1153

Roadfin stavby s.r.o.

1111

Most ev.č. 185-001 Staňkov

II/183 Nebílovy - průtah
Úprava křižovatek - Malesice,
Dýšiná, Zábělá

III/16911 Skelná - Prášily (úsek
2)

III/1772 - Šťáhlavy ulice
Nezvěstická, 1.část
III/1833 Soběkury rekonstrukce

III/201 42 Štichovice - průtah

Oprava stávajícího historického mostu ve městě Staňkov. Most byl odstrojen, byla
ošetřena ložiska, vybetonovány závěrné zídky, provedena spřažená deska na nosné
konstrukci, hydroizolace, sanace a ochranné nátěry, dále byly instalovány
polykarbonátové zábrany proti odstřiku vody. Doplněno VDZ a SDZ. Provedeny
chodníky a celoplošná oprava vozovkového souvrství.
Oprava stávající vozovky v úseku průtahu obcí o délce 835 m. Odfrézování stávající živ.
vrstev, očištění povrchu, lokální opravy a vyrovnávací vrstva, nová obrusná vrstva,
úprava krajnic a příkopů.
Změna a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti
silničního provozu stávajících křižovatek sil. III/18051 a III/18052 Malesice, sil. III/18015
a III/23326 Dýšina, sil. II/233 a III/23326 Zábělá.
Rekonstrukce silnice III/16911 v úseku Skelná - Prášily o celkové délce 1,12 km vč.
rekonstrukce 2 mostních objektů a propustků. Stávající dlážděný povrch byl nahrazen
povrchem z asfaltobetonu, nové VDZ a zpevnění krajnic. U mostních objektů
provedeno odstranění vozovky, odstrojení mostu na nosnou konstrukci, vybetonování
spřažené desky na stávající nosné konstrukci, provedení izolace, říms, nové vozovky a
osazení zábradelního svodidla.
Oprava stávající vozovky v úseku konec obce s X I/19, o délce 763m. Odfrézování
stávající živ. vrstev, očištění povrchu, lokální opravy a vyrovnávací vrstva, nová obrusná
vrstva, úprava krajnic a příkopů a propustků.
Rekonstrukce silnice v délce 580 m. Dle zjištěného stavu jsou navrženy odlišné
technologie oprav jednotlivých částí komunikace v různých tl. konstrukčních vrstev.
Součástí úprav je napojení MK a stávajících sjezdů.
Kompletní rekonstrukce v délce 1,22 km včetně nového směrového a šířkového
uspořádání, výstavby dešťové kanalizace, nových chodníků a parkovacích stání,
navazujících místních a účelových komunikací a veřejných prostranství, opravy mostu
ev.č. 201 42-1. Provedení oprav objízdných tras. Společná stavební akce s obcí
Štichovice.

Skanska

14 239

Swietelsky stavební
s.r.o.

3 967

Značky Plzeň s.r.o.

1 173

ALPINE Bau CZ a.s.

18 804

Silnice Horšovský
Týn a.s.

3 081

Berger Bohemia a.s.

3 989

Froněk spol. s r.o.

17 765

SAFEROAD Czech
republic s.r.o.

170

Zřízení svodidel na silnici
III/1179 Cheznovice – Mýto

Zřízení svodidel typu JSNH4/N2 v délce 120 m.

I/27 Železná Ruda – okružní
křižovatka (úpravy sil. II/190)

Stavba realizovaná ve spolupráci s ŘSD a městem Železná Ruda, kdy hlavním cílem
Silnice Klatovy
stavby byla stavební úprava křižovatky sil. I/27, II/190 a MK. Stavební úprava řešila
a.s.+ALPINE Bau CZ
přestavbu křižovatky na okružní. Podílem SÚS byla úprava napojení sil. II/190.

1 039

II/203 Vejprnická ul. v Plzni,
autobus. zastávky Waltrova +
sanace - (spoluúčast SVSmP)
Plzeň, ul. 28.října (II/231) –
úprava přechodu pro chodce
III/18054 Březí - Chrančovice

II/187 Hrádek - Sušice

III/1697 a III/18624 Hradešiceoprava

II/117 a II/182 Měčín - oprava

III/18016 a III/18015 Červený
Hrádek - Dýšina

II/193 Pernarec - Hvožďany

Jedná se o navýšení původního rozsahu opravy. Stavbu nebylo možné zrealizovat z
důvodu zjištění špatných podkladních vrstev vozovky a nutnosti provedení sanací
aktivní zóny, tj. kompletní výměnu podkladních vrstev.
Bylo provedeno dopravní opatření v místě stávajícího přechodu pro chodce na sil.
II/231 ul. 28.října, Bílá Hora a to vložením středového ostrůvku z mobilních prvků a s
obnovou obrusné vrstvy včetně VDZ.
Celoplošná povrchová oprava extravilánové části silnice mezi obcemi Březí a
křižovatkou silnice III/180 60 k obci Chrančovice o celkové délce 1,166 km.
Oprava silnice II/187 v úseku mezi obcemi Hrádek u Sušice a Sušice o délce 2,275 km.
Provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu,
lokální sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky a položena nová ložná a
obrusná vrstva. Oprava (rekonstrukce) propustků, úprava odvodnění komunikace,
výměna ocelových svodidel, rozšíření a zpevnění krajnic, VDZ a výměna směrových
sloupků.
Oprava komunikací III/1697 a III/18624 v obci Hradešice po realizaci výstavby
kanalizace financované obcí Hradešice. Oprava zahrnovala vyrovnání povrchu
asfaltovým betonem a pokládku nové obrusné vrstvy.
Oprava komunikací II/117 a II/182 v obci Měčín po realizaci výstavby kanalizace
financované městem Měčín. Oprava zahrnovala frézování vozovky, vyrovnání povrchu
asfaltovým betonem, pokládku nové obrusné vrstvy a opravu stávajícího odvodnění
komunikace.
Byla provedena výměna obrusné vrstvy silnice a lokální vyrovnávky v ložné vrstvě v
úseku od ul. K Fořtovně po konec obce Č. Hrádek (III/18016) a úsek ul. Plzeňská ke křiž.
s ul. V. Brožíka (III/18015) v obci Dýšina včetně obnovy VDZ.
Kompletní povrchová oprava na úseku obce Pernarec na konec obce Hvožďany včetně
intravilánové části obce Málkovice a Hvožďany. Provedení pročištění silničních příkopů,
provedení opravy hospodářských sjezdů, dosypání krajnic a obnova vodorovného
dopravního značení.

VHS s.r.o.

6 242

SUPtel a.s.

336

Swietelsky stavební
s.r.o.

3 539

Silnice Klatovy a.s.

14 212

Silnice Horšovský
Týn a.s.

1 982

Roadfin stavby s.r.o.

4 375

Froněk spol. s r.o.

4 376

Berger Bohemia a.s.

20 200

Kompletní povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky se silnicí III/201 29 včetně
opravy v obci Hodyně o celkové délce 2,215 km. Provedeno pročištění silničních
příkopů, opravy hospodářských sjezdů, dosypání krajnic a provedení vodorovného
II/201 Hodyně - křiž. s III/20129, dopravního značení. Oprava byla prováděna ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakulta
ověření nové technologie
stavební. Při opravě byla provedena aplikace různých typů 2D a 3D výztuží v
asfaltových směsích s R- materiálem za účelem následného vyhodnocení životnosti
vozovky. Na financování opravy se podílel Státní fond dopravní infrastruktury ve výši
podílu 8,64 mil. Kč.
Oprava povrchu silnice II/201 v obci Planá o délce 600 m a to výměnou obrusné vrstvy
II/201 Planá - oprava
včetně zhotovení nového VDZ.
Přestavba mostu na příjezdové komunikaci do obce Červený Újezd u Zbůchu. Demolice
stávajícího mostu a stavba nového mostu o jednom poli, hlubině založeného na
mikropilotech. Most je polorámový s nosnou železobetonovou konstrukcí, bez ložisek a
III/0267 Červený Újezd - most
dilatačních závěrů. Most rozšířen o chodník. Délka přemostění je 4,20 m, délka mostu
9,20 m. V rámci stavby byla zřízena provizorní objízdná trasa s lávkou pro pěší. Na
přestavbu mostu navazuje plánovaná rekonstrukce silnice v období 2018-2019.
Rekonstrukce mostu ev.č.
Demolice původního mostu, na jeho místě postaven nový s veškerým mostním a
19850-3 Hošťka
silničním příslušenstvím. Délka přemostění 8,5 m a volná šířka mostu 6 m.
Byla provedena oprava povrchu silnice II/193 v této části ulice o délce 460 m a to
II/193 Stříbro - Benešova ulice
provedením lokálních sanací s následným položením nové obrusné vrstvy včetně
zhotovení nového VDZ.
Předmětem stavby byla oprava silnice II/191 v úseku od křižovatky se sil. II/22 po
křižovatku se silnicí III/19123 o délce 4,071 km. V celém rozsahu opravy bylo
provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu,
II/191 Klatovy - kř. III/19123
lokální sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky a položena nová ložná a
obrusná vrstva. Součástí stavby byla také oprava (rekonstrukce) propustků, osazení
ocelových svodidel, zpevnění krajnic, vodorovné dopravní značení a výměna
směrových sloupků.
Provedení nové tížné železobetonové opěrné zdi silnice II/206 v obci Rabštejn nad
II/206 Rabštejn nad Střelou Střelou v místě havárie původní zdi o proměnné výšce 3,5 - 4,4 m. Nová zeď je
opěrná zeď (havárie)
provedena s kamenným obkladem z břidlice v délce 10,5 m. Nový zásyp tělesa silnice
s celoplošnou opravou jejího krytu a vyvolané terénní úpravy na pozemcích u paty zdi.

Froněk spol. s r.o.

9 354

Swietelsky stavební
s.r.o.

1 837

SMP CZ, a.s.

10 479

Eurovia CS a.s.

7 621

Eurovia CS a.s.

2 431

Znakon a.s.

32 152

SMP CZ, a.s.a

2 548

Směrová úprava silnice III/229 2 (ul. Nádražní) včetně úpravy křižovatky v místě
napojení na silnici I/27. Stavební úprava byla vyvolána rekonstrukcí ul. Žatecká.
I/27 Kralovice - Žatecká ul. Provedena v délce 110 m včetně nové kompletní konstrukce, odvodnění a vyvolané
stavební náklad SÚS
překládky plynu Zadavatelem VZ bylo ŘSD ČR Správa Plzeň, spoluinvestorem SÚSPK,
město Kralovice a Vodárenská a kanalizační a.s..
Rekonstrukce silnice v průtahu obcí a X silnice III/18035, v délce 860m, vč. prostoru pro
III/18030 Dnešice - průtah
autobusovou dopravu. Provedeny nové konstr. vrstvy v tl. 470 mm. Součástí stavby
úprava stáv. chodníku, nová parkovací stání.
Oprava II/230 v úseku Újezd-Dolce a Dolce-Kucíny, vč. průtahu obcí Kucíny, o délce
II/230 Nepomuk - Přeštice 2.část 2840 m. Provedeny sanace neúnosných míst částí silnice, v celé délce výměna krytu
(úsek 2c - Újezd -Dolce-Kucíny) konstrukce vč. úpravy podélných a příčných sklonů vozovky. Realizace vjezdových bran
u obcí Kucíny a Dolce. Rekonstrukce odvodnění, nové VDZ.
Rekonstrukce uličního prostoru silnice v průtahu městem Spálené Poříčí, délka 870 m.
III/17715 Spálené Poříčí Provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky tl.520 mm, v průtahu vybudován nový
průtah, vjezdová brána, chodník chodník a parkovací stání. Při vjezdu do města vybudován nový dělicí ostrůvek pro
zvýraznění vjezdu do obce.
Provedení konstantního šířkového uspořádání silnice do nových oboustranných
II/20312 Heřmanova Huť silničních obrub s výměnou asfaltového souvrství v ulici Revoluční v rámci společné
rekonstrukce Revoluční ulice –
stavební akce s obcí Heřmanova Huť o délce 0,5 km. Součástí stavební akce bylo
2.etapa
provedeno osazení nových uličních vpustí pro odvodnění komunikace a dále ze strany
města oboustranná výstavba chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení.
Stavební úpravy komunikace, chodníků a parkovacích stání dvou silničních průtahů
III/18027 a III/18029 průtah
v obci, v součinnosti s obcí. Součástí je i nová dešťová kanalizace, úprava kabelových
Dolní Lukavice
tras, přeložek vedení.
Stavba rozčleněna do více etap (realizace 2016 – 2018)
Kompletní rekonstrukce komunikace v průtahu obcí Dobřív v délce 1 809 m v kategorii
MS2 11,0/7,5/50 a v části MS2 10,5/7,0/50. Součástí stavby je výstavba nových
chodníků, zřízení míst pro přecházení včetně přechodového ostrůvku, odvodnění
II/117 Strašice - Mirošov – 3.
komunikace do nových uličních vpustí (celkem 62 ks) a provedení nového vodorovného
etapa, průtah Dobřív
značení. V roce 2017 byla provedena část v délce 700 m kompletně v asfaltových
vrstvách, na části v délce 300 m jsou položeny obrubníky a komunikace je
v podkladních štěrkových vrstvách. V roce 2018 bude realizováno zbývajících cca 800
m. Stavba je společnou investiční akcí SÚS PK a obce Dobřív.

Eurovia CS a.s.

2 868

Bögl a Krýsl k.s.

11 847

Strabag a.s.

35 431

Strabag a.s.

16 181

Robstav stavby k.s.

3 303

Strabag a.s.

17 191

Robstav stavby k.s.

17 444

III/18051 Chotíkovská ul., Plzeň- Výstavba nové kanalizace a uličních vpustí odvádějících dešťové vody ze sil. III/18051
Malesice
Chotíkovská ul. v Malesicích včetně nových konstrukčních a asfaltových vrstev vozovky
První etapa rekonstrukce průtahu obce Všeruby: od konce Všerub (ze strany od SRN)po
II/184 průtah Všeruby
křižovatku se silnicí II/190. Dále byla provedena oprava objízdné trasy v úseku od
konce Všerub po hranice SRN silnice II/184. Předpoklad dokončení: 10/2018.
Kamenný most o dvou klenbových obloucích je nemovitá kulturní památka. Provedena
celková rekonstrukce vozovkového souvrství mostu a obou zábradelních zdí, oprava
středového a krajních pilířů s provedením ochranného límce z arkózových kamenných
most ev.č.206-004 Rabštejn n.
bloků, oprava kamenného pláště mostu vč. kamenného zdiva oblouků. Rekonstrukce
Střelou
propustku na předmostí s vyčištěním koryta řeky pod mostem a navazující úpravy
u obou předmostí. Práce probíhaly za úplné uzavírky, byla osazena provizorní lávka pro
pěší a cyklisty. Stavba pokračuje v r. 2018 rekonstrukcí kamenného ledolamu.
Oprava komunikace v průtahu obcí Volduchy v délce 1 200 m v návrhové kategorii S
6,5/50 technologií recyklace za studena. Nová dešťová kanalizace v délce 610 m,
zřízeno 32 ks uličních vpustí včetně přípojek a 4 horské vpusti. Pročištění silničních
příkopů, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. Stavba je
Oprava silnice III/2328 Březina společnou investiční akcí SÚS PK a obce Volduchy. V roce 2017 provedena dešťová
Volduchy, INTRAVILÁN
kanalizace, následně stavba zastavena z důvodu zneplatnění stavebního povolení. Dále
byla stavba rozdělena na úseky a požádáno o nové stavební povolení. Na 1. úsek
vydáno pravomocné st. povolení a stavba bude zahájena v 4/2018. Na 2. úsek je
stavební povolení přerušeno z důvodu podaného odvolání.
Kompletní rekonstrukce silnic II/204, II/205 a oprava silnice III/1806 průtahem obcí
Loza. Nové konstantní šířkové uspořádání, vč. směrových úprav křižovatek silnice a
II/205 Modernizace
místních komunikací, úprava autobusových zastávek, vjezdů a sjezdů, provedení
aglomeračního okruhu - Loza
nových nebo rekonstrukce stávajících chodníků, provedení kanalizace pro odvodnění
vozovek, chodníků a přilehlých ploch, úprava ploch zeleně. Oprava mostu ev.č. 205-004
ve směru na Nekmíř o 2 polích. Stavební práce na tři stavební sezóny: 2017-2019.

III/19520 Poběžovice - oprava
povrchu

Strabag a.s.

3 737

Společnost
II/184Všeruby

2 500

SMP CZ a.s.

12 281

Robstav stavby k.s.

2 906

Berger Bohemia a.s.

11 936

Oprava povrchu silnice III/19520 v intravilánu města Poběžovice. V rámci opravy bylo Silnice Horšovský
provedeno frézování krytu, sanace podkladních vrstev a pokládka nové obrusné vrstvy. Týn a.s.

1 111

Povrchová oprava silnice II/605 na úseku cca od křižovatky se sil. III/203 3 u obce
Vochov k rozhraní nového a původního krytu v obci Kozolupy o celkové délce 1,39 km.
II/605 Vochov - Kozolupy
Celoplošná povrchová oprava silnice s využitím kompozitního materiálu a
modifikovanými asfalty s obrusnou vrstvou SMA s podrťováním z důvodu nadměrného
dopravního zatížení nákladní dopravou.
III/18413 Mezholezy - opěrná
Provedena oprava poškozené části opěrné zdi v obci Mezholezy podél vodního toku
zeď (havárie)
v délce cca 80 bm.
Oprava povrchu silnice v průtahu obce v délce 910 m -odfrézování stávajícího krytu,
III/18027 Lišice - oprava povrchu
vyrovnávací vrstva, nová obrusná vrstva. Zpevnění krajnic.
III/18016 Plzeň, Hrádecká Oprava řešila výměnu obrusné vrstvy vozovky na komunikaci ulice Hrádecká a lokální
oprava
vyrovnávky v ložné vrstvě včetně obnovy VDZ.
Po provedené celkové rekonstrukci ulice Městem Bor jsme následně zajistili opravu
III/19854 Bor - oprava
povrchu silnice III/19854 v délce 150 m a to provedením lokálních sanací a položením
nové obrusné vrstvy vozovky, včetně nového VDZ.
Provedena výměna obrusné vrstvy silnice a částečně i ložné vrstvy včetně VDZ v úseku
II/233 Chrást - Smedčice
od mostu přes Klabavu (hranice okresu PM RO) směrem do centra Chrástu v délce 440
m.
Oprava povrchu silnice II/200 v intravilánu obce Mířkov. Provedeno frézování krytu a
II/200 Miřkov - oprava
pokládka nové obrusné vrstvy, výšková úprava uličních vpustí a zalití spar.
Oprava povrchu silnice v délce 1330 m, odfrézování, očištění povrchu a položení
III/11745 Vlčice- Ždírec
vyrovnávací a nové obrusné vrstvy, oprava krajnic a vjezdů, VDZ.
Oprava povrchu silnice II/199 v délce 1 300 m a to provedením výměny obrusného
II/199 Ostrov -Tisová
povrchu vozovky včetně zhotovení nového VDZ.
III/18329 x II/183 - Nebílovský - Oprava povrchu silnice v délce 1002 m, odfrézování, očištění povrchu, položení nové
Borek
obrusné vrstvy, zpevnění krajnic a sjezdů, VDZ.
Provedena úprava, sanace a stabilizace sesunutého silničního svahu silnice II/201 v km
Zajištění stability svahu silnice
132,400 o ploše 400 m2 vytvořením etážových lavic ze štěrkového materiálu se
II/201 u osady Caltov
zazubením do svahu.
Výměna obrusné vrstvy silnice a lokální vyrovnávky v ložné vrstvě včetně obnovy VDZ
III/18032 Plzeň - Radobyčice
v úseku od ul. K Malé Homolce po začátek obce Radobyčice.
Celoplošná povrchová oprava silnice mezi obcemi Kopidlo a Kočín v délce 0,95 km.
III/2319 Kopidlo - Kočín
Provedení nového asfaltového souvrství, dosypání krajnic. Nové vodorovné dopravní
značení.

Berger Bohemia a.s.

5 361

FINAL KOM s.r.o.

1 634

Silnice Chmelíř s.r.o.

995

Vodohospodářské
stavby s.r.o.

1 979

Strabag a.s.

1 000

Robstav stavby k.s.

1 607

Silnice Horšovský
Týn a.s.

1 513

Eurovia CS a.s.

2 636

Henstav s.r.o.

3 559

Eurovia CS a.s.

1 743

Roadfin stavby s.r.o.

1 202

PORR a.s.

2 288

Eurovia CS a.s.

3 120

Celoplošná povrchová oprava silnice v délce 1,01 km. Provedení nového asfaltového
souvrství, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení.
Celoplošná povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky se sil. III/180 50 přes
III/18061 x III/18050 - Kumberk osadu Kumberk k obci Čeminy. Celková délka opravy 2,87 km. Provedení nového
asfaltového souvrství, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení.
Oprava komunikace II/190 v Železné Rudě od křižovatky silnic I/27 a II/190v délce 840
II/190 Železná Ruda - oprava
metrů (plocha 6.358 m2). Frézování vozovky, vyrovnání povrchu asfaltovým betonem,
pokládka nové obrusné vrstvy a provedení vodorovného dopravního značení.
Doplnění chybějící krajnice oboustranně v délce 750 m: dosypání až do nivelety
III/18331 Raková - Veselá,
komunikace, propojení s konstrukční vrstvou vozovky, vytvarování nové krajnice a
rozšíření krajnice
nového odvodňovacího příkopu, úprava zaústění příkopu osazením 2 ks horských
vpustí a osazení směrových sloupků.
II/185 a III/1859 Chocomyšl Oprava povrchu vozovek v intravilánu obce Chocomyšl. Provedeno frézování krytu a
oprava
pokládka nové obrusné vrstvy, výšková úprava uličních vpustí a zalití spar.
Oprava komunikace v průtahu obcí Mýto v délce 820 m v návrhové kategorii S 6,5/50.
Výměna stávajícího krytu silnice III/1179, oprava čel vybraných stávající propustků a
III/1179 Mýto
demolice dvou propustků. V rámci stavby bylo provedeno pročištění příkopů, oprava
gabionů u propustku, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení.
Cyklické opravy komunikací II. a - Mikrokoberec
III.třídy na základě systémového - Nátěr z asfaltové emulze
hospodaření s vozovkou (dle TP - Oprava spar a trhlin
- Recyklace za studena
87)
III/1807 Horní Bříza - x I/27

Robstav stavby k.s.

2 357

Swietelsky stavební
s.r.o.

7 236

Bögl a Krýsl k.s.

2 938

Nevečeřal zemní
práce

1 929

Bögl a Krýsl k.s.

2651

Robstav stavby k.s.

6 285

Správa a údržba
silnic Plzeňského
kraje, p.o.

75 000

1.2.

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

Stručný popis

Zhotovitel

Povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky se silnicí III/201 29 včetně opravy
v obci Hodyně v délce 2,215 km. Oprava byla prováděna ve spolupráci s ČVUT Praha,
Fakulta stavební. Při opravě byla provedena aplikace různých typů 2D a 3D výztuží v
II/201 Hodyně - křiž. s III/20129, asfaltových směsích s R- materiálem za účelem následného vyhodnocení životnosti Froněk spol. s r.o.
ověření nové technologie
vozovky. Zkušební úsek je o délce 1,75 km z celkové opravy silnice. Součástí opravy
bylo provedeno pročištění silničních příkopů, opravy hospodářských sjezdů, dosypání
krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. Spoluúčast Plzeňského kraje ve
výši 9,4 mil. Kč.
Kompletní rekonstrukce části průtahu silnice II/605 městem Rokycany v délce 601 m.
Šířkové uspořádání navrženo v kategorii MO2p 13/9,7/50. Součástí rekonstrukce
Strabag a.s.
II/605 Rokycany ul. Soukenická komunikace bylo zřízení parkovacích stání, úprava stávajících chodníků, rekonstrukce
vodovodu, veřejného osvětlení, přeložka telefonního vedení a vegetační úpravy.
Stavba byla společnou investiční akcí SÚS PK a města Rokycany.

kř. II/169 a III/16910 - Zhůří

II/183 Merklín - Buková oprava krytu
II/201 Konstantinovy Lázně –
Lestkov

Předmětem stavby byla oprava stávajícího živičného krytu silnice II/169 v úseku od
křižovatky sil. II/169 a III/16910 přes obec Svojše na Zhůří. Součástí stavby byla dále
oprava propustků, osazení dřevoocelových svodidel, osazení sněhových tyčí, provedení
vodorovného dopravního značení a zpevnění krajnic. Celková délka úpravy byla cca. 7,6
km.
Oprava krytu silnice v délce 2450 m, sanace neúnosných míst, oprava navržena
v různých tloušťkách. Součástí opravy napojení MK, sjezdů, opravy propustků, krajnice.
VDZ
Provedena celková oprava povrchu silnice II/201 v délce 7 470 m a to provedením
lokálních výsprav s následnou pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy včetně oprav
propustků, vyčištění příkopů, dosypání a úpravy krajnic a zhotovení nového VDZ .

Silnice Klatovy a.s.

Vodohospodářské
stavby s.r.o.
HENSTAV s.r.o.

Výdaje
vč. DPH
(v tis. Kč)

8 640

8 000

44 084

13 360

38 188

III/198 46 Velký RapotínČástkov

II/183 Chrastavice - Hradiště

III/1851 a III/1852 Staňkov Horní Kamenice - Dolní
Kamenice

II/201 Chříč - Všehrdy

II/182 Merklín - Stod
II/230 Přeštice - Mantov

II/191 Klatovy - Ostřetice Petrovičky

Provedena celková oprava povrchu silnice III/19846 v délce 4 330 m a to provedením
v části úseku opravou podkladních vrstev studenou recyklací a ve zbývající části
lokálními opravami neúnosných míst s následným položením nové ložné a obrusné
vrstvy včetně opravy silničních propustků, vyčištění příkopů a úpravou silničních náspů,
dosypání a zpevnění krajnic a zhotovení nového VDZ.
Oprava povrchu silnice II/183 v intravilánu města Domažlice a v extravilánu mezi
Domažlicemi a Chrastavicemi, mezi Chrastavicemi a Radonicemi a mezi Radonicemi a
obcí Hradiště. Frézování krytu vozovky, sanace podkladních vrstev, vyrovnávky a
pokládka nové obrusné vrstvy. Nová čela u propustků v trase, napojení stávajících
sjezdů, doplnění směrových sloupků a obnova VDZ.
Oprava povrchu silnic III/1851 a III/1852 v extravilánu mezi Staňkovem a Horní
Kamenicí a mezi Horní Kamenicí a Dolní Kamenicí. Frézování krytu, sanace podkladních
vrstev, vyrovnávky a pokládka nové obrusné vrstvy. Úpravy čel stávajících propustků a
napojení stávajících sjezdů, prohloubení a čištění příkopů, obnova VDZ.
Celoplošná povrchová oprava silnice II/201 v extravilánu mezi obcemi Chříč a Všehrdy,
vyjma průtahu obcí Holovousy. Celková délka opravovaných úseků činí 3,97 km.
V rámci opravy bylo provedeno lokální frézování vozovky s vyrovnáním propadlý
okrajů, položení nové celoplošné vyrovnávací vrstvy, lokální aplikace výztužné splétané
geomříže ze skelných vláken, provedení ložní a obrusné vrstvy. Dále byly provedeny
krajnice z frézované drti, čistění a reprofilace příkopů frézou, provedení nových
hospodářských sjezdů, VDZ a osazení směrových sloupků.
Oprava povrchu vozovky ve více úsecích – odfrézování stáv. krytu, očištění povrchu,
položení vyrovnávací a obrusné vrstvy, oprava odvodnění a krajnic.

Swietelsky stavební
s.r.o.

Berger Bohemia a.s.

Silnice Horšovský
Týn a.s.

Společnost
SWIETELSKY +
FRONĚK

Eurovia CS a.s.

24 101

29 250

12 393

30 915

18 435

Společnost
Oprava vozovky v úseku Černotín – Mantov: odfrézování stávajícího krytu, očištění
Swietelsky + Roadfin
povrchu, položení vyrovnávací a obrusné vrstvy, oprava odvodnění a krajnic.

18 254

Předmětem stavby byla oprava čtyř vybraných úseků na komunikaci II/191 v úseku
Klatovy - Ostřetice - Petrovičky o celkové délce ca. 6,94 km. V celém rozsahu opravy
bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného
Strabag a.s.
profilu, lokální sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky, položena nová
ložná a obrusná vrstva, úprava odvodnění komunikace vč. opravy propustků, osazení
ocelových svodidel, vodorovné dopravní značení, výměna směrových sloupků a
zpevnění krajnic.

35 321

III/1808 Gerská ulice - oprava

III/17719 Dožice - Mladý
Smolivec

1.3.

Výměna obrusné a ložné vrstvy ulice Gerská. Akce navázala na stavbu "tramvajové
trati". Začíná na křižovatce Studentská x Gerská a končí na konci města Plzeň s
VHS s.r.o.
vynecháním úseku opraveného v rámci stavby "tramvajové trati". Stavba navazuje na
dva již zrekonstruované úseky silnice III/1808 a nutnost opravy spočívá v homologaci
povrchu v celém úseku.
Oprava vozovky v délce 2,2 km: odfrézování, sanace neúnosných částí, očištění
Bögl a Krýsl k.s.
povrchu, položení vyrovnávací a obrusné vrstvy, oprava propustků, odvodnění, sjezdů
a krajnic, VDZ.

7 101

12 487

Stavební akce realizované z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Název stavební akce

II/232 Břasy-Liblín, dokončení

Stručný popis

Zhotovitel

Rekonstrukce silnice v délce 10,35 km ve stávající minimální šířce komunikace 6,0 m. V
místech kompletní výměny stávající konstrukce: kategorie S7,5. Kompletní
rekonstrukce vybraných úseků, částečná rekonstrukce povrchu vybraných úseků se
zpevněním krajnic pomocí rozšiřovací rýhy, dosypání a zpevnění nezpevněných krajnic, Eurovia CS a.s.
rekonstrukce vybraných propustků, profilace příkopů, úprava 2 ks 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 a vodorovného dopravního značení

Výdaje
vč. DPH
(v tis. Kč)

106 809

