Tisková zpráva
Název akce:


III/2861 Valdice – Studeňany - Dřevěnice

Stručný popis návrhu stavby:

Tato stavba řeší problematiku stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení stávající silnice včetně
několika propustků v úseku od místní části Jičín – Sedličky až po křižovatku s III/2864 na kraji obce Dřevěnice.
Komunikace se nachází v katastrálním území Jičín; Valdice; Studeňany; Radim u Jičína a Dřevěnice. Slouží především
místní dopravě mezi obcemi a současně tato komunikace slouží k propojení mezi obcemi Jičín, Valdice a silnicí I/16 za
obcí Dřevěnice.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek stavby je na komunikaci III/2861 na konci obce Jičín – Sedličky, pokračuje přes obec Studeňany a končí na
křižovatce se silnicí III/2864 před obcí Dřevěnice. Celková délka tohoto opravovaného úseku je 4 160 m. V roce
2018 se jedná o dokončení stavebního objektu SO 101 mezi Valdicemi a Studeňany.



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 od 0,000 až 2,160
SO 102 – Komunikace od 2,160 až 3,480 – stavebně dokončeno v roce 2017
SO 103 – Komunikace od 3,480 až 4,160 – stavebně dokončeno v roce 2017
SO 151 – Dočasné dopravní opatření
Konstrukce vozovky:
SO 101
- obrusná ACO 11 40mm; spoj.postřik PSE 0,3kg/m2; ložní ACL 16 60mm; spoj.postřik PSE 0,3kg/m2;
vyrovnávka ACL 16 max.50mm; spoj.postřik PSE 0,5kg/m2; očištění stávajícího povrchu



Etapizace stavby:
Na stavbu SO 101 se nepředpokládá žádná etapizace stavby.



Objížďková trasa:
Objízdná trasa pro SO 101 bude vedena po silnici II/286, III/2864 a III/2862 přes Valdice, Soběraz a Radim.



Náklady celé stavby:

27 201 380,80 Kč vč.DPH



Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a

modernizace silnic II. a III. třídy

 Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, Praha 9



Termíny provedení stavby:
Termín zahájení stavebních prací 2018:
Termín ukončení stavebních prací
2018:
Termín úplné dokončení stavby:

9.04.2018
13.05.2018
24.06.2018

