
   

 

REFERENČNÍ  LIST STAVBY 

 
Název stavby: 
II/408 Dyje – průtah 
 
Stav před rekonstrukcí: 
 

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně 
technický a stavební stav komunikace – deformace 
vozovky, nevyhovující odvodnění, chybějící 
chodníky atd. 
 
Nový stav: 
 

Jedná se o kompletní rekonstrukci sil. II/408 v průtahu 
obcí Dyje v délce 570 m v km 73,015 – 73,585, 
(dl. 570m), vč. vybudování nového odvodnění 
a autobusových zálivů. Stavba zahrnuje stavební 
objekty:   SO 101 Silnice II/408 Dyje – v rámci objektu 
byla provedena výměna celé konstrukce vozovky 
v tl. 600 mm (sil. v kategorii MS2 7,5/50), úprava 
napojení místních komunikací a obnova dopravního 
značení. SO 102 Autobusová zastávka – jde 
o 2 autobusové zálivy. Povrch ze žulových kostek. 
Délka zastávkového pruhu 18 m, vyřazovacího klínu 
20 m, zařazovacího klínu 10 m. Šířka 3,0 m. SO 104 
Úprava objízdných tras - lokální vysprávky 
i celoplošné zesílení povrchu. SO 201 Úprava opěrné 
zdi – úprava opěrné zdi délky 23,5 m vpravo v km 
0,106 – 0,130. Byla zde provedena nová ŽB římsa, 
vyspravení zdiva a výměna zábradlí v délce 45 m. SO 
301 Odvodnění – systémem pro necentrální vsakování 
přímo do podloží. Část komunikace je odvodněna 
do uličních vpustí zaústěných do kontrolních šachet 
drenážního vsakovacího systému. Propustek v km 
0,185 byl nahrazen novým ze ŽB trub DN 500. SO 402 
Přeložka telekomunikačních kabelů – šlo o uložení 
stávajících sdělovacích kabelů do chrániček. SO 501  
Přeložka STL plynovodu – přeložka stávajícího STL 
plynovodu ocel DN 50, DN 80, a DN 100 a 2 ks 
přípojek DN 20 vyvolaných rekonstrukcí silnice II/408 
v průtahu obcí Dyje a snížením nivelety silnice. SO 
701  Úprava oplocení pozemku – úprava stávajícího 
bet. oplocení zahrady v km cca 0,119 – 0,134 vlevo.  
(Investorem objektů SO 103 Chodníky a SO 401 
Přeložka osvětlení přechodu byla obec Dyje). 
 

Projektant:  Silniční a mostní inženýrství 
s.r.o., 

   IČ: 27699927 
Zhotovitel:    EUROVIA CS, a.s., IČ: 

45274924 

Termín realizace:  08/2013 – 01/2014 

Náklady stavby k 31.12.2013 13 983 tis. Kč 

Zdroj financování:  IF SÚS JMK, EIB, EU 
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