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KARTA REALIZACE
Stavební úpravy ulice Virtova - Strakonice

Lokalita Dražejov druh komunikace

Garant projektu nebyl určen

Zadává Petr Zdeněk

Celkové náklady stavby bez DPH 851 660,00 Kč vč.DPH 1 030 509,00 Kč

Zhotovitel stavby ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 260 18 055

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
6.11.2019 6787/RM/2019

SOD a číslo objednávky SOD 2019-00405

Termín realizace stavby zahájení: 15.11.2019 dokončení: 12.12.2019

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Pavel Bláha, Projektová činnost, Holečkova 418, 386 01 
Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

V souvislosti s realizací stavby: „I/22 Dražejov průtah – Strakonice“, jejímž stavebníkem a investorem bylo 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a která byla realizována v roce 2019, byly některé objízdné trasy vedeny po 
místních komunikacích města Strakonice. V návaznosti na výše uvedené Ředitelství silnic a dálnic ČR na 
základě zadávacího řízení vybralo firmu ZNAKON, a.s. jako zhotovitele na opravu – přeasfaltování ulice 
Virtovy (od křižovatky s ul. Otavská po křižovatku u pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic), po které 
byla vedena objízdná trasa a která byla poškozena vozidly. Bylo tedy vhodné s ohledem na vyloučení 
následných možných zásahů do nového asfaltového povrchu provést současně s uvedenou akcí ŘSD ČR 
také akci města Strakonice: „Stavební úpravy ulice Virtova – Strakonice“.
Předmětem stavebních úprav ulice Virtova je zejména osazení silničních obrub u plánovaného a 
povoleného chodníku v ulici Virtova včetně uličních vpustí, dále uložení nové dešťové kanalizační stoky, 
položení chrániček pro připravovanou rekonstrukci elektrického vedení a provedení opravy asfaltového 
povrchu v místě napojení bezejmené ulice u Starého Dražejova na ulici Virtovu. Současně s touto akcí 
probíhala akce, jejímž objednatelem byly Technické služby Strakonice s.r.o. s názvem "Výměna 
vodovodního potrubí Virtova - Dražejov". Vodovodní řad v této ulici byl dlouhodobě ve špatném stavu a bylo 
pro město Strakonice výhodné tyto dvě akce provést současně.

Ostatní:

Stavba byla předána a dokončena 12.12.2019 bez vad a nedodělků

Zapsal Datum Odbor

Ing. Petr Zdeněk, Dis. 20.1.2020 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor
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