
 
Název stavby: 

Most ev. č. 146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou 

Reg. číslo projektu:    CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0013843 

Termín realizace:    04/2020 – 06/2021   

Náklady - stavební:    13.134.918,57 Kč s DPH  

Dodavatel: K-BUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, 370 06 České 

Budějovice  

Místem realizace je místo stávajícího rekonstruovaného mostu ev. č. 146-003 na silnici II. třídy č. 

II/146 za městem Hluboká nad Vltavou v ORP České Budějovice v Jihočeském kraji. Jedná se o 

základní dopravní síť spojující města Hluboká nad Vltavou a Lišov s ohledem na napojení spádové 

oblasti na krajské město. 

Identifikace dotčeného úseku Prioritní regionální silniční sítě v Jihočeském kraji: 

Třída silnice Číslo silnice Krajní bod úseku Krajní bod úseku Délka úseku v km 

II 146 křiž. s II/105 křiž. s I/34 18,10 

 

Stavbou bude dotčena pozemní komunikace II. třídy č. II/146 na úseku prioritní regionální silniční 

sítě vymezeném výše. Stavba se nachází na východním okraji města Hluboká nad Vltavou ve směru 

na obec Lhotice, rekonstruovaný most převádí dopravu přes Luční potok. 

Z hlediska širšího územního kontextu je lokalita definována takto: 

▪ Katastrální území:  Hluboká nad Vltavou [639605] 

▪ Dotčený úsek ULS:  2244A037 2244A038 

▪ Staničení silnice:  km 2.901 

▪ Staničení vodoteč:  ř. km 0,352 

Úsek komunikace II. třídy dotčený projektem 

Číslo 
komunikace 

Identifikace úseku 
Délka v 

km 
Staničení 

II/146 Most ev. č. 146-003 0,079 2,860 – 2,939 km  

 

 

 



 
 

Hlavním cílem projektu je: 

▪ odstranění stávajícího špatného technického stavu a zejména zkapacitnění předmětného 

mostu za účelem zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území, zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu po komunikaci II/146 a zvýšení regionální mobility. 

Specifickými cíli projektu jsou: 

▪ zásadní stavební rekonstrukce mostu a tím odstranění závažných problémů technického rázu 

na stávajícím mostním objektu, které představují ohrožení pro veškerý silniční provoz v dané 

lokalitě; 

▪ vybudování nového – technicky a kapacitně odpovídajícího mostního objektu – a tím i zásadní 

prodloužení životnosti této součásti komunikace; 

díky tomu dále: 

▪ zvýšení bezpečnosti provozu pro všechny jeho účastníky, vč. pěších přímo v místě realizace 

zejména s ohledem na rozsáhlé ZTV v blízkosti stavby, určené dle územního plánu k zástavbě 

rodinnými domy; 

▪ zajištění plynulosti provozu na trase komunikace II/146 v daném místě a prostřednictvím nad-

řazené silniční sítě i zajištění přístupnosti pro další lokality a navazující tahy; 

▪ uchování kapacitního propojení města Hluboká nad Vltavou a dalších měst a obcí na trase ko-

munikace II/146 mezi sebou i směrem na krajské město, díky návaznosti na průtah komunikace 

I/3 i severojižním směrem na Prahu, resp. Rakousko. 

 

Na financování projektu bude poskytnuta finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního 

programu - 30. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.1-Vybudování obchvatových komunikací 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu (dle vydání PA):   12.556.706,57 Kč 

Národní zdroje (MMR ČR):      627.835,33 Kč 

Příspěvek EU:        11.301.035,91 Kč 

Vlastní zdroje:        1.206.048,18 Kč 

 

 

 

 



 
Obrázek 1 Místo realizace projektu 

 

Zdroj: PD Most ev. č. 146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obrázek 2 Prostorové uspořádání na mostě, pohled ve směru staničení 

 

Zdroj: Běžná prohlídka mostu ev.č.146-003, provedena dne 30.10.2019 - Ing. Václav Novotný 

Obrázek 2 Boční pohled na celý most z pravé strany ve směru staničení 

 

Zdroj: Hlavní prohlídka mostu ev.č.146-003, provedena dne 25.6.2018 - Ing. Ladislav Šašek, CSc. 


