
 
Název stavby: 

Mosty ev. č. 145-017 a 145-018 za obcí Stachy 

Reg. číslo projektu:    CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007669 

Termín realizace:    05/2018 – 07/2019   

Náklady - předpokládané:   8.932.894,27 Kč s DPH   

Dodavatel:    bude vybrán na základě VŘ  

Projekt bude realizován na silnici II. třídy č. 145 ve směru Vimperk – Stachy, v extravilánu mezi obcemi 

Stachy a Zdíkovec. Dotčené mosty se nacházejí na pozemcích k.ú. Hodonín u Zdíkovce a k.ú. Zdíkovec, 

okres Prachatice. 

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 145 Hranice kraje  Křiž. s II/122 72,43 23,499 

 

Mosty leží na frekventované silnici II. třídy č. 145, která tvoří důležitou spojnici mezi Západočeským a 

Jihočeským krajem. Ve městě Vimperk se napojuje na silnici I/4, která představuje spojnici 

s Německem a u obce Češňovice se napojuje na silnici I/20 tvořící spojnici s jihočeským krajským 

městem, Českými Budějovicemi. 

 



 
 

Hlavním cílem projektu je odstranění stávajícího špatného technického stavu obou řešených mostů a 

zajištění bezpečného způsobu dopravy pro všechny účastníky provozu v dané lokalitě. Celková úprava 

silnice je navržena v délce 43 m. Jedná se pouze o napojení komunikace převáděné po mostech na 

stávající stav. 

Postup výstavby: 

- příprava stavby, budování nových mostů po polovinách, zatrubnění koryta potoka 
- demolice stávajících mostů, odstranění stávajícího svodidla a výstavby nové mostní konstrukce 
- zpevnění koryta potoka 
- položení obrusné vrstvy silnice v celé délce upravovaného úseku 
- vyznačení vodorovného dopravního značení a svislého dopravního značení 

 
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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