
 

Příloha č. 2 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ  
 
 

,,Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih‘‘ 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:6.1.2019        Zhotovitel:Bc. Václav Březina 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve dne:  6.1.2019  
 
Naše zn.:   
 
Vyřizuje:       Bc. Václav Březina  (zodpovědná osoba) 
Tel.:   731 441 145 
Fax:  731 441 145 
Mobil:          731 441 145 
e-mail:  brezivac@.cvut.cz 
 
 
 
 Oznámení, dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb., příloha č. 4 

o zahájení prací na stavbě silnice I/44 – Červenohorské sedlo – jih  
     

(dle stav. povolení čj. 2-0274-02/40 ze dne10.10.2018) 
 

 
1. Datum odeslání oznámení: 6.1.2019 
         
2. Zadavatel(é) stavby: 

a. Název (jméno a příjmení): Ředitelství silnic a dálnic ČR 

b. Identifikační číslo:  65993390 

c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání): 

Správa Olomouc 

Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc 

 

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště:  

Kraj: Olomoucky 

Katastr. uzemi: Kouty nad Desnou, Rejhotice  

Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih 

Oblastní inspektorát práce 
pro Oloumoucký kraj se sídlem v Olomouci  

Adresa: Živičná 1123/2, 702 00 Moravská 
Ostrava a Přívoz 



4. Stavba: 

a. Druh : 

Modernizace 

b. Stručný popis: 

Jedná se o modernizaci části silnice I/44 v úseku Kouty nad Desnou 

(Červenohorské sedlo). Začátek úpravy je stanoven před mostem ev. č 44 - 

044  přes řeku Desnou. ČHP – 4-10-01 (silniční km 36,889), konec na 

Červenohorské sedle (silniční km 44,851). Bude provedeno rozšíření 

vozovky na kategorií S9,5.  

 

c. Práce a činnosti, které budou  na stavbě prováděny:  

Modernizace silnice I/44 spočívá především v rozšířeni vozovky a v 

doplněni potřebných bezpečnostnich prvků a vybaveni silnice.U 

komunikace je uvažovano s rozšiřenim vozovky na kategorii S 9.5/60. V 

ramci uprav silnice bylo řešeno napojeni lesni cesty sloužici jako přijezd k 

chatove oblasti na konci obce Kouty, v km ~1.800, z hlediska rozhledu a 

zejména odvodněni. Na konci upravy pak bylo řešeno leve odbočeni na 

parkoviště hotelu Červenohorske sedlo, kde je v potřebnem rozsahu 

navrženo rozšiřeni prave poloviny vozovky na 5.5 m, což umožni bezpečne 

mijeni čekajicich vozidel. Podel rekonstruovaneho useku silnice I/44 se 

nachazi 4 autobusove zastavky, které budou rovněž rekonstruovany: na 

začatku useku před mostem po obou stranach silnice a pod 

Červenohorskym sedlem, rovněž po obou stranach. Zastavky jsou řešeny 

zastavkovym pruhem se zvyšenymnastupištěm o šiřce 2 m (s min. vyškou 

obrubniku 18 cm), přičemž zastavky po leve straně silnice budou na 

začatku i na konci useku vybaveny, shodně se stavajicim stavem, 

přistřeškem. 

 

 

 

 

 

 

 



Práce se zvýšeným rizikem dle NV 591/2006 Sb. 

 

Označení Popis  

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 

nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 

m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

11.  Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 

dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb. 

 

Práce běžné: 

 

Zemní práce, úprava parapláně, pokládka geomříže, preložka inženýrských sítí, 

pokládka drenážního potrubí, zhotovení aktivní zóny, pokládka nestmelených vstev, 

provedení živičných vrstev, dopravní značení, dokončovací práce v okolí stavby  

 
 

5. Zhotovitel(é) stavby: 
a. Název (jméno a příjmení): Metrostav a.s. 

b. Identifikační číslo: 00014915 

c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání): 

Koželužska 2450/4 

180 00 Praha 8 

 
Fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby (popř. stavební dozor): 

a. Jméno a příjmení: Ing. Petr Nejedlý  

b. Identifikační číslo: 731441145 

c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):  

Taussigova 1048/15 

118 00 Praha 8  

d. Obor autorizace:Dopravní stavby (DS) 

e. Číslo autorizace: 0402305 



 
6. Koordinátor(ři) při přípravě stavby: 

a. Název (jméno a příjmení): Bc. Václav Březina  

b. Identifikační číslo: 784651325 

c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání): 

Višňové 208 

671 38 

 
7. Koordinátor(ři) při realizaci stavby: 

a. Název (jméno a příjmení): Bc. Václav Březina 

b. Identifikační číslo: 784651325 

c. Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání): ):  

Višňové 208 

671 38 

 
8. Staveniště předáno zhotoviteli dne:  6.1.2019  

 
Plánované ukončení prací dne:  15.11.2022 
 

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi: 56 
 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: 10 
 

 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi:  

 
Název (jméno a příjmení):     Identifikační čísl 

 
Metrostav a.s  00014915 
KARETA, s.r.o. 62360213 
VIAPONT, s.r.o. 46995447 
PRAGOPROJEKT, a.s. 45272387 

 
 
 

Zadavatel stavby – stavebník (popřípadě fyzická osoba oprávněná jednat jeho jménem):  
 

a. Název: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
b. Jméno a příjmení: Václav Březina  

 
c. Podpis: 

 
 

 


