Tisková zpráva

Název akce:


Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o demolici a následnou výstavbu nového mostního objektu. Most ev. č. 28434-1 leží v místě křížení
Chotečského potoka s komunikací III/28434 v k. ú. Šárovcova Lhota, okres Jičín. Součástí stavby je uvedení
koryta vodního toku a dotčených ploch výstavbou do původního stavu.


Popis rozsahu stavební úpravy:

Staničení mostního objektu ev. č. 28434-1 je na komunikaci III/28434 v km 2,978 dle liniového provozního
staničení. Výstavba mostu je navržena společně s úpravou komunikace III/28434 v daném profilu a úseku.
Staničení úpravy komunikace je dle staničení pasportu v km 2,933 – 3,023. Úprava komunikace III/28434 je
navržena ve stejném směrovém vedení osy stávající komunikace. Směrově je komunikace vedena téměř v
celém úseku v přímé, na začátku úseku je směrový oblouk o velkém poloměru. Výškově je úprava
komunikace navržena ve stejném uspořádání. Šířkové uspořádání nového mostu navazuje na kategorii
komunikace III/28434 v tomto úseku. Kategorie komunikace je dle ČSN 73 6101 nekategorijní s návazností
na volnou šířku na mostě dle ČSN 73 6201 5,5m. Šířka jízdních pruhů komunikace je 2x2,25m s 0,50m
širokými nezpevněnými částmi krajnic komunikace.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Jedná se o demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu mostu nového. V rámci stavby je řešeno
předmostí. Úprava komunikace III/28434 bude v předpokládaném rozsahu 90 m.
Stavba je rozdělena na následující objekty:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky
SO 181 Opravy objízdných tras
SO 182 Dočasné dopravní opatření
SO 201 Most ev. č. 28434 - 1



Etapizace stavby

Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících s možností převedení
dopravy mimo staveniště. Akce výstavby mostu je řešena v souladu s obecným stavebním postupem
stavebních prací od předání staveniště přes demolice, výstavbu obnovy objektu až po předání stavby do
užívání.
Postup stavebních prací po objektech:
1 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření – zřízení a provozování objízdných tras
2 - SO 201 – Most ev.č. 28434-1 – kompletní demolice mostu
3 - SO 201 - Most ev.č. 28434-1 – kompletní výstavba mostu
4 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření – ukončení objízdných tras



Objížďková trasa:

Výstavba nového mostního objektu vyžaduje kompletní vyloučení dopravy v prostoru objektu na komunikaci
III/28434. Pro vyznačení objízdné trasy bude použito souboru dočasného dopravního značení. Převedení
pěšího provozu a cyklistů je řešeno kolem staveniště provizorním zpevněním a lávkou přes potok v blízkosti
mostu.
Převedení automobilové dopravy je řešeno po samostatných objízdných trasách po stávající silniční síti po
komunikacích I. a III. třídy. Konkrétně se jedná o komunikace I/35 a III/28435. Objízdná trasa bude vedena
po silnici III/28435 přes obec Mlázovice do obce Konecchlumí, kde se napojuje na silnici I/35 a dále
pokračuje do obce Ostroměř. Skutečná vzdálenost Šárovcova Lhota – Ostroměř je cca 7km. Délka navržené
objízdné trasy je cca 12 km.



Náklady stavby:

17 399 776,20 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,

rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy



Zhotovitel:



Termíny provedení stavby:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

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

25. 6. 2018
14. 10. 2018
25. 11. 2018

