
PŘÍLOHA D1:    SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ    (2015)

Aktualizace : 6.10.2015

Havlíčkobrodsko - silnice

Pořadí
Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

pouze práce VO

1 III/3507 Havlíčkova Borová - křiž. I/34 Sanace krajů, vyrovnání ACL11+ 5 cm a nový kryt ACO 11+ 5cm 6,005 - 10,178 nevyhovující stav, deformace ve větším rozsahu
oprava odvodňovacích zařízení

celková rekonstrukce propustku včetně zaústění do potoka
2 III/34422 Propustek Sloupno Nutné projednat s majitelem pozemku 0,662 nevyhovující stav, deformace ve větším rozsahu

oprava odvodňovacích zařízení

3 II/344 Propustek Liboháj Celková rekonstrukce propustku 16,8 havarijní stav

4 III/34813 Svatý Kříž průtah Oprava silnice v místě budovaného chodníku 0,620 - 0,700 spolupráce s obcí - městem Havlíčkův Brod

část vozovky nový kryt, část vozovky vyrovnávky + ACL 11+ 5 cm oprava po kanalizaci ve spolupráci se Syner VHS

5 III/34817 Pozovice - Kamenná výstavba propustků 6,300 - 6,871 nutné řešení odvodnění ve vazbě na dva propustky

7 III/34524 Nová Ves - Klouzovy Lokální sanace 10%, vyrovnávka profilu ACL 11 0,000 - 2,200
Několikrát vedeny objízdné trasy sil. II/345, zcela zdefomovaný 
povrch

 5x propustek (oprava, rekonstrukce) včetně říms a zaábradlí (svodidel) 2,9 - 3,485

8 III/34525 Nová Ves - Bezlejov Lokání sanace 5%, vzrovnávka ACL- 11 3cm, obrusná vrstva ACO 11- 5cm 0,000 - 1,572 Oprava komunikace po vedení objízdné trasy

9 II/344 Český Dvůr - Dolní Krupá Lokální sanace , ujednocení příčného sklonu 2,751 - 4,912 Pokračování z roku 2013, ujednocení příčného sklonu

10 III/13015 Kožlí - roz. II/150 (Beran) Spojovací mezistřik, obrusná vrstva ACO 11- 5cm 0,000 - 1,635 Pokračování z roku 2013 kdy byly provedeny podrovnávky

11 III/13013 II/130 - Prosíčka Vyrovnání ACL 11- 3cm, obrusná vrstva ACO 11- 5cm, spojovací 0,000 - 1,150 Havarijní stav komunikace
postřik

12 III/01831 Ledeč nad Sázavou - Olešná - Leština Vyrovnání, sanace, povrch ACO 11 0 -7,0 úseky dokončení celého tahu

13 III/34746 Volichovec - Lipnice jednoduchý udržovací nátěr 1-3,5 prodloužení životnosti

14 III/34417 Barovice - Křemenice jednoduchý udržovací nátěr 4,991-6,554 prodloužení životnosti

15 III/3459 Skryje - hr. kraje jednoduchý udržovací nátěr 0,1-1,8 prodloužení životnosti

16 III/12934 Zahrádka - Hory jednoduchý udržovací nátěr 10,75 - 12,8 prodloužení životnosti

17 III/33910 Dobrá Voda - křiž. III/3399 jednoduchý udržovací nátěr 0-1,3 prodloužení životnosti

18 III/34712 Malčín - Příseka jednoduchý udržovací nátěr 1,000-4,000 prodloužení životnosti

19 III/35015 Hluboká - Krucemburk jednoduchý udržovací nátěr 0,426-4,900 prodloužení životnosti

20 III/3457 Golčův Jeníkov - Sirákovice jednoduchý udržovací nátěr 0,0 - 3,900 prodloužení životnosti

21 III/13017  Kamenná Lhota průtah vyrovnání ACL 16 + ACO 11 0-0,945 Oprava po kanalizaci, po opravě předání obci

Havlíčkobrodsko - mosty

Pořadí
Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

Sanace říms, doplnění svodidel a částečná náhrada zádržného systému

1 II/346 Most u Štěpánova most 346-003 přespárování zdiva, opevnění koryta 9,168  závady z hlavních prohlídek

2 III/34719 Lučice most 34719-2 Rozsáhlé úpravy koryta 6,520  závady z hlavních prohlídek

3 II/345 Přísečno most 345-004 Oprava zádržného systému, sanace říms, úpravy koryta pod mostem 2,386  závady z hlavních prohlídek

Jihlavsko - silnice

Pořadí
Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

1 III/11260 Mrákotín - Řídelov; I. Etapa oprava stávající konstrukce vozovky ACO 0-2,351
nevyhovující stav; bude navázáno na opravu 2014 v úseku před obcí 
Řásná - propustek v km 3,535

uzavírací dvojitý nátěr špatný stav povrchu, počínající četné trhliny
2 III/35210 Poděšín - Skrýšov lokální sanace krajů vozovky; obnova funkce odvodnění 2,719 - 7,072 lokální deformace krajů, přesah do okresu ZR

3 III/3518 křiž.III/3491 - Kamenička - Kamenice oprava stávající konstrukce vozovky ACO 7,125 - 8,044 havarijní stav

4  III3830 Vílanec - Loučky  odvodnění, sanace, vyrovnávka ,2x nátěr, 0,000 - 1,803 havarijní stav

5  III/34820 Polná - Věžnička  odvodnění, sanace, vyrovnávka, 2x nátěr 0,719 - 3,645 havarijní stav

6  III/4062 křiž. MK Popice - křiž. MK Vysoká  odvodnění, sanace, vyrovnávka, 2x nátěr 4,416 - 5,805 havarijní stav

7  III/3518 Kamenička , opěrná zeď - RD č.p.26 oprava dle PD 7,036 havárie - zřícení stávající opěrné zdi

8 II/134 Kaliště - Horní Dubenky odvodnění, sanace,vyrovnávka, ACO 11 20,309 - 21,808 nevyhovující stav

9 III/4066 Třešť Váňovská ul. oprava stávající konstrukce vozovky ACO 0,340-0,512 dokončení krajské akce

10 III/40617 Telč - Kostelní Myslová vyrovnání povrchů ACO, příprava na rok 2016 0-4,900 havarijní stav
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Jihlavsko - mosty

Pořadí
Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

1  III/112 Nová Ves most 112-057 výměna svodidel, očištění  a oprava říms, odstr.náletu aj. 78,975  závady z hlavních prohlídek

2 II/134 Horní Dubenky most 134-010 výměna svodidel,očištění říms, sanace nosné konstrukce aj. 21,553  závady z hlavních prohlídek

3 II/602 Jihlava - Brněnský most 602-043 výměna okapových žlabů,oprava říms, sanace omítek podpěr aj. 81,026  závady z hlavních prohlídek

4 III/3525 Střítež most 3525-3 demontáž zábradlí,oprava říms, nová svodidla. 1,65  závady z hlavních prohlídek

5 III/3516 Bítovčice most 3516-4 výměna svodidel, oprava říms, oprava prahů a podpěr 4,414  závady z hlavních prohlídek

6 II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec most 523-004 výměna svodidel, oprava říms, 21,105 dokončení akce Kraje

Pelhřimovsko - silnice

Pořadí
Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

Pro KSÚSV stavební objekty : SO 101 Silnice III/12924 a DZ; SO 201 Akce Povodí Vltavy, Praha. Rekonstrukce památkově chráněného 

1 III/12924 Vozovka v koruně hráze  a SO 901 DIO (podíl) 4,800 - 4,900 objektu hráze. Nutná spolupráce - dohodnuto již dříve; přesun z roku

smlouva o společném postupu zadavatelů 2013.

nevyhovující stav vozovky, poruchy a deformace, 

2 III/12920A PDPS 2014, oprava krytu, lokální sanace podkladních vrstev, 3,800 - 4,359 dohodnuta spoulupráce s obcí

oprava odvodnění; součinnost s obcí - chodníky, přechod pro chodce

špatný stav povrchu, počínající četné trhliny

3 III/12819 uzavírací dvojitý nátěr 7,780 -8,880 lokální deformace krajů

lokální sanace krajů vozovky; obnova funkce odvodnění

oprava krytu, lokálních poruch, příčných sklonů průtah Počátkami, dohodnuta spolupráce s městem Počátky

4 III/13212 frézování+pokládka ACO 16 S 60 mm+vyrovnávka ACP 22 S 0-40 mm; 0,186 – 0,522

5 II/129 oprava propustu dle PD 25,220 špatný stav propustu

technicky obtížné, špatný přístup

velmi špatný stav povrchu vozovky, hrboly, plošné deformace

6  III/13417 odstranění dlažby - pokládka ACO 4,996 - 5,124 souhlas památkářů s opravou

spolupráce s obcí

7 II/128 frézování + pokládka ACL + ACO 12,955 - 14,900 velmi špatný stav vozovky

II/132 frézování + pokládka ACO 15,667 - 16,415

8 III/13215 úprava vpustí a šoupat (cca 45 ks) 0,000 - 0,080 velmi špatný stav vozovky

9 Radětín pokládka ACO 0,000 - 0,400 velmi špatný stav vozovky

10 Lipice - Bitětice vyrovnávka + ACO 1,700 - 3,226 propojení akcí z roku 2014

11 Vystrkov frézování + ACO 0,000 - 0,150 velmi špatný stav vozovky

12 vyrovnávka + dvojitý nátěr 0,000 - 5,292 velmi špatný stav vozovky

13 kř. Syrov - hr.okr. BN vyrovnávka + dvojitý nátěr 5,046 - 6,144 špatný stav povrchu vozovky

14 Kamenice n.L. + Rodinov 37,050 a 39,900 spadlá čela propustku

15 Perky oprava 8 kusů propustů 5,700 - 6,200 špatný technický stav

16 zřízení svodidel na návodní straně rybníka Stupník 32,435 - 32,565 výměna stávajících kamenných odrazníků

17 Babice svodidla u rybníka 1,450 - 1,510 výměna stávajících kamenných odrazníků

18 Hříběcí frézování + ACO 18,200 - 18,500 špatný stav povrchu vozovky

19 III/01819 Štědrovice vyrovnávka + dvojitý nátěr 0,000 - 1,497 špatný stav povrchu vozovky

20 III/34764 Řečice vyrovnávka + dvojitý nátěr 0,000 - 1,085 špatný stav povrchu vozovky

21 III/34745 Křepiny vyrovnávka + dvojitý nátěr 0-1,000 špatný stav povrchu vozovky

Pelhřimovsko - mosty

Pořadí
Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

 

1 III/1325 Lítkovice most  1325-2 nová izolace + ŽB deska 6,632 závady z hlavních prohlídek

2 II/124 Telenberk most 124-009 oprava říms, podpěr a kuželů 25,67 závady z hlavních prohlídek

3 II/112 Křelovice most 112-046 přespárování poprsní zídky 50,565 závady z hlavních prohlídek

        VD Sedlice - vozovka na hrázi

Košetice průtah

Lidmaň - Kamenice n.L.

 Počátky - Stojčín - hr.okr.JH,  I.etapa

Počátky (ul. Stodolní a Žižkova)

Počátky, ulice Březinova

Pacov - Lukavec

Propustek u křiž. se sil. III/12921

oprava propustu v Kamenici u Svazarmu + oprava propustu nad Rodinovem

III/13213

II/150

III/12926

III/01932

III/03419

III/11232

II/409

III/1288

hráz rybníka Stupník

III/1284

II/639

Salačova Lhota - Mezilesí - hr.okr. BN

Aktualizace: 6.10.2015



Třebíčsko - silnice

Pořad

í

Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

III/15233 0,000 - 1,201
1 III/15234 Myslibořice průtah recyklace za studena + ACO 11 0-1,220 oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací

III/15239 0,580-1,050
III/3956 recyklace za studena + ACO 5,500-6,808

2 II/399 Jinošov průtah fréza + ACO 11 5,560-6,000 oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací
(VO-frézování na II/399)

III/4056 3,520-3,780
3 III/4057 Heraltice průtah vyrovnání ACL 16 + ACO 11 2,800-3,000 oprava po kanalizaci a objízdné trase

4 III/4104 Šebkovice průtah recyklace za studena + ACO 11 3,600-4,800 oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací
III/36068 8,100-8,600

5 III/36075 Třebíč, ul. Nádražní a Znojemská oprava krytu vozovky, úseky 0 - 1,243 předpoklad předání silnice městu Třebíč

6 III/39911 křiž. I/23 - Koněšín vyrovnání ACL 16 + dvojitý nátěr 0,000 - 2,400 špatný stav vozovky, prodloužení životnosti

7 III/3519 křiž. II/351 - IS 12b Radošov vyrovnání ACL 16; příprava na r. 2016 0,000-1,250 velmi špatný stav vozovky, jediný přístup do obce

8 III/11272 křiž. I/38 - Meziříčko vyrovnání ACL 16; příprava na r. 2016 0,000-3,260 špatný stav vozovky, nárůst nákladní dopravy

9 III/36059 Benetice - Horní Vilémovice II.etapa vyrovnání ACL 16 + ACO 11 6,710-7,130 dokončení tahu od Horních Vilémovic, pokračování akce z r.2013
III/35116 9,900-9,950

10 III/36059 Přeckov - křiž. II/360 oprava propustů 0,000-2,100 příprava na rok 2016
propusty

11 III/4026  Opatov most - IS12b  směr Kněžice Odvodnění, nová ložná a obrusná vrstva 3,500 -3,870 velmi špatný stav vozovky, řešení odvodnění, spolupráce s městysem 

společný postup zadavatelů

12 III/15240 Krhov průtah technologie dle akt.stavu - oprava po kanalizaci 0,550-1,240 oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací

špatný stav vozovky, prodloužení

13 III/35116 Třebíč - Budíkovice - Benetice vyrovnání ACL 16; příprava na r. 2016; vyrovnání pro celoploš.obj.trasy ROP 1,500-5,590-9,900 životnosti,vyrovnání pro opravu obj. trasy

Budíkovice průtah fréza + ACO 11 4,300-5,000 oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací

14 III/35115 Sokolí průtah technologie dle akt.stavu - oprava po kanalizaci 0,550-0,900 oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací

15 III/15249 od žel.přejezdu - Rouchovany pokr. dvojitý EMK 2,110 - 3,430 špatný stav vozovky, prodloužení životnosti

z roku 2014

16 III/35118 křiž. Okrašovice - Pozďátky jednoduchý udržovací nátěr 2,000-3,910 špatný stav vozovky, prodloužení životnosti

17 III/40511 křiž. Přibyslavice - Radonín jednoduchý udržovací nátěr 0-0,900 pokračování prací z roku 2014

18 III/39214 Hartvíkovice - Třesov dvojitý udržovací nátěr 9,850 - 10,650 špatný stav vozovky, prodloužení životnosti

Třebíčsko - mosty

Pořadí
Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

nadbetonování říms, osazení nového zábradlí, 

1 II/152 Rácovice most 152-014 přespárování zdiva, čištění koryta 47,224 odstranění závad z hlavních prohlídek

sanace římsy, přespárování a dozdění zdiva opěr

2 III/15222 Budkov most 15222-3 oprava skluzu, čištění koryta 6,012 odstranění závad z hlavních prohlídek

nadbetonování římsy, osazení nového zábradlí, 

3 III/15222 Budkov most 15222-4 přespárování zdiva, sanace nosné konstrukce, oprava opevnění koryta 6,346 odstranění závad z hlavních prohlídek

nadbetonování římsy, osazení nového zábradlí, zřízení nové ložné a

4 III/36058  Rudíkov most 36058-1 obrusné vrstvy, přespárování zdiva klenby, čištění koryta 1,055 odstranění závad z hlavních prohlídek

nadbetonování římsy, osazení nového zábradlí, oprava

5 III/34910 ev. č. 34910-1 Bochovice obrusné vrstvy, čištění koryta 0,029 odstranění závad z hlavních prohlídek

Ostranění narušeného zdiva a dozdění, sanace říms, 

6 III/4102 Lesonice most 4102-7 oprava opevnění potoka, nový skluz 15,158 odstranění závad z hlavních prohlídek

Nový zádržný systém, přespárování zdiva, opevnění kuželů, sanace říms,

7 II/399 Šemíkovice most 399-005 nový skluz 33,192 odstranění závad z hlavních prohlídek

Nové zábradlí, přespárování zdiva opěr, opevnění kuželů, 

8 III/3997 Studenec most 3997-3 nový skluz 2,551 odstranění závad z hlavních prohlídek

Sanace nosné konstrukce, přespárování zdiva opěr, odstranění naruš. zdiva 

9 II/411 Nové Syrovice most 411-002  opěr a dozdění, osazení nového zábradlí, odstranění nánosu z koryta potoka 4,018 odstranění závad z hlavních prohlídek

nadbetonávka římsy

Aktualizace: 6.10.2015



Žďársko - silnice

Pořad

í

Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

1 III/34311 III/34311 Chlumětín Vyrovnání a zesílení krytu 1,506-3,250 dokončení akce z roku 2014, stížnosti obce na stav v průtahu

2 III/35726 Jimramov - Sněžné (dokončení z r. 2014) Vyrovnání a zesílení krytu 4,760 - 9,954 pouze práce VO
řešení odvodnění,sanace

3 III/35731 Vítochov propust nový propust 2,925 havarijní stav propustu

4 III/35011 V.Losenice-Malá Losenice vyrovn+ACO 5cm 4,150-6,500 nevyhovující stav vozovky

5 II/353 Kadov-Fryšava nátěr udržovací 20,650-22,850 oprava úseku vynechaného při opravě v roce 2007

6 III/01843 ZR-Hamry nátěr udržovací 0,000-0,900 prodloužení životnosti opravy z r.2004

7 II/354 Ostrov n/O-Radostín n/O nátěr udržovací 48,950-51,950 prodloužení životnosti opravy z r.2006

8 II/602 V.Bíteš -hr.okr. nátěr udržovací 28,350-30,300 prodloužení životnosti opravy z r.2006

9 II/602 křiž. III/0025 Svařenov kompletní výměna k.ce, dopr. závada 53,800-53,900 odstanění bodové závady

10 III/36055 Baliny spojovací vyrovn+ACO 5cm 0,000-1,250 havarijní stav krytu

11 II/360 Martěnice-Křižanov nátěr udržovací 98,00-102,50 prodloužení životnosti opravy z r.2006

12 III/3914 Heřmanov - Nová Ves dvojitý nátěr 0,000-1,350 nevyhovující stav krytu

13 III/03719 D.Radslavice-Březejc 2 x rek. propustů 0,550   3,100     špatný stav propustků

14 III/35426 Krásněves /od Borů/ vyrovn+ACO 5cm 2,000-3,324 havarijní stav krytu

15 II/357 Dalečín-Bystřice n/P nátěr udržovací 56,101-64,735 prodloužení životnosti opravy z r.2006

16 III/3885 križ. III/3851-Nová Ves vyrovn+ACO 5cm 5,300-6,800 nevyhovující stav krytu

17 II/385 křiž. I/19-Křídla velkoplošné výspravy, sanace 0,300-2,500 prodloužení životnosti opravy z r.2000

18 II/353 Kadov - Sněžné nátěr udržovací 16,186 - 22,200 zhoršující se stav krytu

19 II/353 Žďár nad Sázavou - Budeč nátěr udržovací 36,300 - 38,100 zhoršující se stav krytu

20 III/35016 Žďár nad Sázavou - Polnička nátěr udržovací 0,000 - 2,831 zhoršující se stav krytu

21 III/03426 Vojnův Městec, průtah Oprava havarijní zdi a vozovkového souvrství 8,643 - 8,764 společný postup zadavatelů  s městysem

Žďársko - mosty

Pořadí
Číslo 

silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď, 

propustek, atd.
Návrh technologie -  investice nebo opravy Staničení v km Odůvodnění

1 II/349  Otín most 349-003 zábradlí, opěry, římsy,koryto 2,248 závady z hlavních prohlídek

2 II/390 Rozseč most 390-002 Sanace říms a opěr 10,168 závady z hlavních prohlídek

3 III/35726 Jimramov most 35726-1 dokončení sanací, zábradlí vpravo 0,549 závady z hlavních prohlídek

4 III/35731 Vítochov most 35731-2 římsy, křídla, zpevnění dna, svodid. 3,177 závady z hlavních prohlídek

 

150 000 000Celkem příloha (Kč)
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