Tisková zpráva
Název akce:



Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko –
valbřišského regionu – III/3025 Broumov – Božanov

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu stávající komunikace III/3025.


Stručný popis návrhu stavby:

Hlavním stavebním záměrem je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice III/3025 v úseku
od města Broumov (křižovatka ulic Smetanova x Křinická) až do Božanova za obecní úřad vyjma
intravilánu obce Martínkovice. Celková délka řešeného úseku činí 7 568 m. Součástí projektu je
doplnění výhyben na komunikaci v úseku Božanov – státní hranice s Polskem. Rekonstrukce je
navržena ve stávajících směrových a šířkových parametrech s lokálním rozšířením komunikace o
výhybny v místech kde její šířka neodpovídá kategorii S6,5. Výškově bude vozovka komunikace
zvednuta dle zvolené technologie opravy v jednotlivých úsecích rekonstrukce. Zvýšení nivelety
vozovky se pohybuje od 0 cm až do 11 cm. Projekt dále zahrnuje stavební objekty jejichž realizace
je vyvolána výše zmíněnou rekonstrukcí (kácení, náhradní výsadba, propustky, přeložky IS, úpravy
chodníků).


Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy a jí přilehlých objektů
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.
SO 001 všeobecné a předběžné položky
SO 002 demolice vozovky / frézování, demolice obrub, propustků, IS v místech přeložek
SO 003 kácení
SO 101 rekonstrukce komunikace + doplnění výhyben, autobusové zastávky
SO 105 propustky
SO 106 trvalé dopravní značení
SO 107 přechodné dopravní značení
SO 401 přeložka silového vedení VO
SO 801 náhradní výsadba


Etapizace stavby:

Výstavba probíhala rozdělením na dvě části do dvou stavebních sezon (2017 – 2018) z důvodu
zajištění alespoň částečné obslužnosti místních obyvatel, okolních firem a nemocnice v Broumově.



Celkové náklady stavby:



Zdroj financování:

41 954 181,10,- Kč včetně DPH

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu Glacensis, Operační
program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL





Zhotovitel:
TDS:
Projektant stavby:
Hradec Králové



Termíny provedení stavby:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. – Petr Vaněček
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02

Termín zahájení stavebních prací:
Termín úplného dokončení stavby:

25.9.2017
12.12.2018

Pozn.: Termíny jsou včetně zimní přestávky. Dále budou ještě v říjnu 2018 probíhat práce na SO
801 náhradní výsadba.

