
 
Název stavby: 

Černětice – zajištění svahu silnice II/144 Černětice 

Reg. číslo projektu:    CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007670 

Termín realizace:    06/2018 – 06/2019   

Náklady - předpokládané:   28.372.071,06 Kč s DPH   

Dodavatel:    bude vybrán na základě VŘ  

Projekt bude realizován na silnici II. třídy č. 144 ve směru Volyně – Vlachovo Březí, v obci Černětice, 

která se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji. Silnice II/144 tvoří dopravní spojnici mezi 

obcemi Volyně a Husinec.  

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  

II 144 Křiž. s I/4  Křiž. s II/145 32,54 3,318-3,718 

 

Projekt se týká primárně zajištění levostranného svahu nad vodotečí výstavbou opěrné gabionové zdi 

ve směru na Husinec. Navržená gabionová zeď navazuje na konstrukci stejného typu, která je již 

realizovaná v křižovatce silnic II/144 a III/1442. Celková délka úpravy dotčené komunikace II/144 činí 

335,628 m. 
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Hlavním cílem projektu je odstranění stávajícího špatného technického stavu v řešeném úseku na 

silnici č. II/144 v obci Černětice a zajištění bezpečného způsobu dopravy pro všechny účastníky 

provozu, včetně pěších, a dosažení bezpečného pohybu po komunikaci II/144. 

Na řešeném úseku silnice č. II/144 se předpokládají následující úpravy: 

- výstavba nové opěrné gabionové zdi (úsek dl. 317,092 m), 

- úprava klopení vozovky, 

- úprava autobusových zastávek (čekárny autobusových zastávek nejsou součástí žádosti), 

- úprava odvodnění, 

- doplnění chodníků od autobusových zastávek směrem k obci Černětice (není součástí projektové 

žádosti), 

- úprava veřejného osvětlení (není součástí projektové žádosti), 

- osazení zádržného systému, 

- svislé a vodorovné dopravní 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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