Tisková zpráva

Název akce:



III/28522 Nové Město nad Metují most a
rekonstrukce vozovky

Stručný popis návrhu stavby:

Předmětem stavby je vybourání stávajícího mostu přes řeku Metuji ev. č. 28522-1 a na jeho místě
výstavba nového mostu. Dále projekt řeší stavební úpravy průjezdného úseku silnice III/28522 – ulice Na
Hradčanech. Jedná se o obnovu, zlepšení parametrů a vlastností vozovky v řešeném úseku délky cca
310m. Navržené stavební úpravy se týkají převážně hlavního dopravního prostoru. Stavební úpravy a
práce v přidruženém prostoru jsou navrženy v rozsahu pouze nezbytně nutném a lze je charakterizovat
jako stavbou vyvolané, týkají se např. doplnění silničních obrub, návrh autobusových zastávek, výškové
vyrovnání sjezdů, změna umístění uličních vpustí dle návrhu výškového řešení. Návrh směrového a
výškového řešení přibližně odpovídá současnému stavu. Šířka komunikace bude v celém úseku
sjednocena (kromě prostoru křižovatky s MK Pod hradištěm a vozovky na mostním objektu). Před
rekonstrukcí mostu ev. č. 28522-1 bude vedle vybudován most pro pěší.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Stavba rekonstrukce místní komunikace se nachází v zastavěném území Nového Města nad Metují v
jihovýchodní části města. Délka stavební úpravy silnice III/28522 – ulice Na Hradčanech je 309,05 m.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě mostní konstrukce a zesílení krytové vrstvy, vč. úprav míst
s nevyhovující konstrukcí popř. vč. podloží
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.





kompletní rekonstrukce stávající konstrukce vozovky.
doplnění obrubníků podél vozovky u zástavby a obnova nezpevněné krajnice podél vozovky na
začátku řešeného úseku
návrh povrchového odvodnění vozovky
odvodnění spodní stavby vozovky podélnou drenáží napojenou do nově osazených UV
návrh autobusové zastávky (úprava stávající)
návrh trvalého a přechodného dopravního značení
dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby
doplnění o prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace



Etapizace stavby:







Stavba bude provedena jako celek. Předpokládá se rozdělení do etap na stavební práce spojení s
bouráním a výstavbou nového mostu a dále rekonstrukce komunikace. Stavba bude prováděna za úplné
uzavírky ulice Na Hradčanech v úseku ulic Zelená – K Vodárně.

Objížďková trasa:
Realizací rekonstrukce průjezdného úseku silnice III/28522 – ulice Na Hradčanech dojde k ovlivnění provozu
na přilehlých komunikacích. V průběhu výstavby dojde k uzavření ulice pro vjezd vozidel mimo vozidel
stavby. V průběhu výstavby nebude možný průjezd linkové autobusové dopravy. Autobusová doprava bude
ukončena v obci Libchyně. Zde se budou autobusy otáčet.



Náklady stavby:

30 787 717,26 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,

rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy



Zhotovitel:



Termíny provedení stavby:

EUROVIA CS, a.s.

Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení stavebních prací:
Termín úplné dokončení stavby:

4.6. 2018
28.10.2018
9.11.2018

