
 
Název stavby: 

Most ev. č. 603-056 za obcí Košín 

Reg. číslo projektu:    CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007468 

Termín realizace:    06/2018 – 07/2019   

Náklady - předpokládané:   17.929.01,48 Kč s DPH   

Dodavatel:    bude vybrán na základě VŘ  

Projekt bude realizován na silnici II. třídy č. 603 ve směru Tábor – Sudoměřice u Tábora. Předmětný 

most se nachází v extravilánu obce Košín, okres Tábor, v místě křížení s Košínským potokem.  

Identifikace dotčeného úseku Prioritní regionální silniční sítě v Jihočeském kraji: 

Třída silnice Číslo silnice 
Krajní bod 

úseku 

Krajní bod 

úseku 

Délka úseku v 

km 

Staničení 

v km 

(umístění 

mostu) 

II 603 Křiž. s II/137  Křiž. s I/3 7,26 23,499 

 

Most leží na silnici II/603, která je silnicí II. třídy a prochází dvěma kraji – Středočeským a Jihočeským. 

Zahrnuje úseky, po kterých dříve vedla státní silnice I/3 Praha – České Budějovice. S postupnou 

výstavbou dálnice D3 se součástí silnice II/603 stávají další úseky původní I/3. Silnice II/603 v řešeném 

úseku tvoří důležitou spojnici mezi městem Tábor a okolními obcemi. Jedná se o silnici nadregionálního 

významu, která vytváří významnou dopravní osu ve směru sever – jih. 

 



 
Cílem zakázky je odstranění stávajícího mostu ev. č. 603-056 na silnici II/603 za obcí Košín, vybudování 

nového mostu v šířkovém uspořádání S7,5/50 a rekonstrukci přilehlého úseku silnice II/603 v délce 

80,0 m. Stavebními úpravami dojde k rozšíření vozovky na mostě a k stavební připravenost pro vedení 

chodníku pro pěší po přesypaném mostě vpravo ve směru staničení. 

Postup výstavby: 

- příprava území – kácení mimolesní vegetace, skrývka ornice 

- demolice stávajícího mostu 

- výstavba nového mostu 

- úprava koryta vodoteče pod mostem 

- úprava silničního tělesa silnice II/603 do úrovně ložné vrstvy 

- provedení zpevnění ploch a odvodnění na povodní straně mostu 

- položení obrusné vrstvy silnice v celé délce upravovaného úseku 

- revitalizace dotčených ploch stavbou 

Na financování projektu bude poskytnuta finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního 

programu - specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 

regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, Průběžná výzva č. 70 – Vybrané úseky silnic II. 

a III. třídy – II. 
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