Tisková zpráva

Název akce:



Silnice III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ulice
Palackého

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci komunikace III/32736 (původní II/327) v Chlumci nad Cidlinou, ul. Palackého v délce
cca 0,548 km v úseku od konce nové asfaltobetonové úpravy za vjezdem do areálu sběrného dvora po
křižovatku se silnicí I/11. Tento úsek je v současné době ve špatném stavebním stavu. Rekonstrukcí
předmětného úseku silnice III/32736 dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek stavby je ve staničení 4,214 km = za vjezdem do areálu sběrného dvora. Konec stavby je v km 4,747
= na křižovatce se sil. I/11 v Chlumci nad Cidlinou. Délka stavby je 0,533 km.



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 pro pěší, vjezdy – vlastník Město Chlumec nad Cidlinou
SO 102 – Přechody pro chodce, místa pro přecházení – vlastník Město Chlumec nad Cidlinou
SO 103 – Pozemní komunikace – vlastník KHK
SO 301 - Dešťová kanalizace – vlastník KHK
SO 401 - Veřejné osvětlení – vlastník Město Chlumec nad Cidlinou
SO 901 – Dopravně inženýrská opatření – vlastník KHK
SO 103 – celoplošná výměna celé konstrukce vozovky v tl. 0,55m. Podkladní 50 mm z ACP 16+S, Ložné 60
mm z ACL 16+, Obrus 40 mm z ACO 11



Etapizace stavby:

Z důvodu koordinace s investičními akcemi společnosti VAK HK, a.s. je akce rozdělena do 2 etap, které
budou rozděleny zimní přestávkou:
I. Etapa: od začátku úpravy až před křižovatku s ul. Rooseveltova a Husova – 2018
II. Etapa: křižovatka s ul. Rooseveltova a Husova až po křižovatku s ul. Klicperova - 2019



Objížďková trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena do Obce Levín a
dále po silnici II/327 až po napojení kruhovým objezdem na silnici I/11.



Náklady stavby:

24 532 825,18 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

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



Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

IČ: 42196868


Termíny provedení I. etapy stavby:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení stavebních prací:
Termín úplné dokončení stavby:



16. 07. 2018
28. 10. 2018
09. 12. 2018

Termíny provedení II. etapy stavby:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení stavebních prací:
Termín úplné dokončení stavby:

01. 07. 2019
08. 09. 2019
20. 10. 2019

