Tisková zpráva

Název akce:



Pamětník – rekonstrukce mostů ev. č. 32722-1
a ev č. 32722-2

Stručný popis návrhu stavby:

Rekonstrukce mostních objektů je navržena na základě požadavků správce a v souladu se závěry hlavní
mostní prohlídky a diagnostického průzkumu.
Je navrženo mostní objekty rekonstruovat (předpokládá se částečná demolice objektů) za účelem
zprovoznění pro vozidla s omezením hmotnosti do 3,5t na mostech ev.č.: 32722-1 a 32722-2. Stávající
spodní stavba mostů bude z větší části zachována a opatřena novými úložnými prahy se závěrnou zídkou.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Zájmové území se nachází u obce Pamětník u Chlumce nad Cidlinou na silnici III.tř. 32722. Komunikace zde
přechází po stávajících mostech přes řeku Cidlinu, inundaci a mlýnský náhon.
Mosty ev.č. 32722-1 a 32722-2 jsou v současné době v havarijním stavu s vyloučenou automobilovou
dopravou.



Členění stavby na stavební objekty:

Rekonstrukce mostních objektů bude realizována jako samostatné objekty. Stavba je rozdělena na 2
stavební objekty:
SO201- Most ev.č. 32722-1 přes Cidlinu
SO202- Most ev.č. 32722-2 přes inundaci



Etapizace stavby:

Stavební práce budou probíhat na obou stavebních objektech současně a za úplné uzavírky silnice III/32722.



Objížďková trasa:

Po dobu rekonstrukce mostů bude staveniště zcela uzavřeno pro veřejnost. Na silnice III/32722 je mezi obcí
Pamětník a křižovatkou se silnicí II/327 v současné době uzavírka v souladu s rozhodnutím odboru dopravy
Městského úřadu v Kolíně č.j.: OD 51914/2009 a v souladu se stanovením místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně č.j.: 51921/2009 a zároveň v souladu se
stanovením místní úpravy provozu na pozemní komunikaci odboru dopravy Magistrátu města Hradce
Králové č.j.: MMHK/144177/2009.



Náklady stavby:

10 133 750,45 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy



Zhotovitel:

SPOLEČNOST M – SILNICE a M – STROJÍRNY, Pamětník rekonstrukce mostů
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové



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

16. 07. 2018
18. 11. 2018
30. 12. 2018

