Tisková zpráva

Název akce:


II/298 LEDCE – OPOČNO, II. etapa

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/298 Ledce – Opočno, II. etapa, která začíná za křižovatkou na Polánky nad
Dědinou (ZÚ = km 0,000 stavebního staničení) a končí v místě napojení obchvatu Opočna, před čerpací
stanicí v Opočně, u křižovatky se silnicí II/304 (KÚ = km 8,785 stavebního staničení). Bude vynechán úsek
stavebního staničení km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939. Rekonstrukce silnice II/298 spočívá v odfrézování
krytových vrstev vozovky do hloubky 70mm a položením dvou nových asfaltobetonových vrstev s případnou
sanací konstrukčních vrstev a neúnosného podloží za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Součástí stavby je
rekonstrukce příčných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů a obnova svislého dopravního
značení a vodorovného dopravního značení, osazení svodidel. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude
bezespará.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek řešených objektů SO 101, SO 102.1 + 3 + 4 a SO 103 je za křižovatkou v obci Polánky nad Dědinou a
končí v místě napojení obchvatu Opočna, před čerpací stanicí v Opočně, u křižovatky se silnicí II/304.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení podkladní a krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující
konstrukcí popř. vč. podloží. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.
SO 101 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 0,000 – 2,187
SO 102.1 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 2,187 – 2,450
SO 102.3 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 4,520 – 4,860
SO 102.4 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 5,939 – 6,492
SO 103 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 6,492 – 8,785
SO 151 – Dopravní opatření pro SO 101
SO 152.1 – Dopravní opatření pro SO 102.1
SO 152.3 – Dopravní opatření pro SO 102.3
SO 152.4 – Dopravní opatření pro SO 102.4
SO 153 – Dopravní opatření pro SO 103
SO 101 – od 0,000 do 2,187 km – frézování 70mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, ložní vrstva ACL 16+
tl.70mm, sanace ACP 16+ tl.50mm a štěrkodrť tl.2x150mm
SO 102.1 – od 2,500 do 2,940 km – frézování 70mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, ložní vrstva ACL 16+
tl.70mm, sanace ACP 16+ tl.50mm a štěrkodrť tl.2x150mm
SO 102.3 – od 4,520 do 4,860 km – frézování 100mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.40mm, ložní vrstva ACL 16+
tl.60mm, recyklace za studena tl.180mm, štěrkodrť tl.250mm

SO 102.4 – od 5,939 do 6,492 km – frézování 70mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, ložní vrstva ACL 16+
tl.70mm, sanace ACP 16+ tl.50mm a štěrkodrť tl.2x150mm
SO 103 – od 6,492 do 8,785 km – frézování 70mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, ložní vrstva ACL 16+
tl.70mm, sanace ACP 16+ tl.50mm a štěrkodrť tl.2x150mm



Etapizace stavby:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech za úplné uzavírky
s vyloučením osobní a nákladní dopravy.



Objížďková trasa:

Pro SO 101:
- Pro nákladní dopravu (Hradec Králové – Opočno – jednosměrná):
Silnice II/308 (Černilov, Libřice, Králová Lhota, České Meziříčí, Opočno)
- Pro osobní dopravu (Třebechovice pod Orebem – Opočno – jednosměrná):
Silnice III/2992 (Jeníkovice, Jílovice), III/30818, III/30816 (Mokré, Vodětín), III/30815 (Opočno)
- Pro osobní a nákladní dopravu (Opočno – Třebechovice pod Orebem – jednosměrná):
Silnice II/304 (Přepychy, Týniště nad Orlicí), I/11 (Třebechovice pod Orebem)
Pro SO 102 a SO 103:
- Pro nákladní dopravu:
Od Hradce Králové po silnici II/308 nebo od Třebechovic pod Orebem po silnici II/299. Dále po silnici II/308
do Bohuslavic, po komunikaci II/309 do Dobrušky a po silnici II/304 do Opočna.
- Pro osobní dopravu:
Od Třebechovic pod Orebem po komunikaci III/2992 před Jeníkovice a Jílovice. Dále po silnici III/30818 na
křižovatku ve Vranově. Objízdná trasa pokračuje po komunikaci III/30816 na křižovatku s komunikací
III/30815 a dále do Opočna.



Náklady stavby:

71 382 488,80 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program



Zhotovitel:

ALPINE Bau a.s.
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02604795, DIČ: CZ02604795



Termíny provedení stavby:
Termín zahájení stavebních prací 2. etapy:
Termín ukončení stavebních prací 2. etapy:
Termín úplné dokončení stavby 2. etapy:

16.04.2018
29.08.2018
07.10.2018

