
ŘEDITELSTVí SILNIC A DÁLNIC ČR

SPRÁVA HRADEC KRÁLOVÉ

M-SILNICE a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové

V odpovědi uvádějte naši značku L
Váš dopis zn. ze dne Naše značka

548 -07/37030/00
Vyřizuje linka
Ing.Oohnálková B. 240

V Hradci Králové dne
16.3.2007

Věc: REFERENČNí LIST

Na základě žádosti firmy M-SILNICE a.s., potvrzujeme, že tato společnost je jedním
z dodavatelů při výstavbě, rekonstrukcích a opravách silniční sítě v České republice.

V průběhu roku 2006 firma M-SILNICE a.s. pro ŘSO ČR Správa Hradec Králové
realizovala akci, která je svým charakterem prací silniční stavbou, zahrnující technologie
výstavby protihlukových stěn, s níže uvedenými údaji:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56/546, 145 05 Praha 4
zastoupený
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové
Pouchovská 401, 50341 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 53003 Pardubice

Název stavby: 1/31 ul. Okružní, Hradec Králové, protihluková stěna - I.etapa,
ISPROFIN: 3271625051

Finanční objem: 29 450 mil Kč bez. DPH

Termín výstavby: 07/2006 - 12/2006

Stručné vymezení předmětu zakázky:
Jednostranná protihluková stěna na silnici 1/31 ul.Okružní v Hradci Králové v části
od mimoúrovňového křížení s ul.Pospíšilovou po křižovatku se sil. 1/11 - ul.Víta
Nejedlého, po pravé straně u obytných domů. Protihluková stěna je založena na
vrtaných pilotách, nosnou konstrukci tvoří prefabrikované ocelobetonové sloupy a
ŽLB patní nosníky. Na ŽLB konstrukci prefa sloupů jsou osazeny příhradové hlavní
ocelové konzoly. Ocelové plnostěnné konzoly ve tvaru T jsou osazeny na ŽLB
patním nosníku. Do plnostěnných a příhradových konzol jsou uloženy vodorovné
prvky zasklení. Součástí stavby je současně protihlukové opatření na objektu č.p.

Adresa: Pouchovská 401
503 41 Hradec Králové

Telefon: 495800211
Fax: 495800 210
e-mail: bohumila.dohnalkova@rsd.cz

IČO: 65993390
OIČ: 04 - 65993390



281 vymenou oken, oprava směrového návěstidla u křižovatky Okružní - Víta
Nejedlého, výměna a úprava veřejného osvětlení po celé délce PHS, úprava
obslužné komunikace vedle sil.1I31 a sadové úpravy.

Telefonické spojení na objednatele k ověření reference:
p. Gregor Miroslav, vedoucí oddělení realizace, tel: 495 800 222

Na základě dobrých zkušeností s realizací dopravních staveb prováděných akciovou
společností M-Si/nice a.s., doporučujeme tuto firmu pro provádění obdobných
zakázek v České republice.
Stvrzujeme plnou spokojenost s kvalitou a termíny prováděných prací, které byly
provedeny v souladu s našimi požadavky a TKP.


