Tisková zpráva

Název akce:

II/302 Starostín – Broumov – Hranice ČR-PR ,
část Starostín - Broumov

Stručný popis návrhu stavby:
Předmětem této dokumentace pro stavební povolení je rekonstrukce stávající silnice II/302 v úseku státní
hranice s Polskem. Stavba bude zrealizována ve dvou etapách Meziměstí-Jetřichov a JetřichovHejtmánkovice. Délka úprav komunikací je 4520 m a 3680 m. Součástí rekonstrukce je kompletní úprava
krytu vozovky, lokální oprava podkladních vrstev vozovky a její rozšíření. Po provedení obrusných vrstev
bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V předmětném úseku dojde k rekonstrukci mostních objektů
ev. č. 302-001 a ev. č. 302-004, propustků a zdí a dešťové kanalizace.

Popis rozsahu stavební úpravy:
Předmětem této dokumentace pro stavební povolení je rekonstrukce stávající silnice
II/302 v úseku státní hranice s Polskem – Meziměstí – Jetřichov – Hejtmánkovice. Stavba bude rozdělena na
dva stavební úseky. Úsek I. měřící 4520 m začíná na hranici s Polskem a pokračuje až do Jetřichova. Úsek II.
navazuje v Jetřichově a končí v Hejtmánkovicích. Úsek má délku 3680 m. Součástí rekonstrukce je kompletní
úprava krytu vozovky, lokální oprava podkladních vrstev vozovky a její rozšíření. Po provedení obrusných
vrstev bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V předmětném úseku dojde k rekonstrukci mostních
objektů ev.č. 302-001 a ev.č. 302-004, propustků a zdí a dešťové kanalizace.

Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:
Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení 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:
Etapa I.
SO 101 Starostín – Meziměstí
V této etapě bude provedeno odfrézování stávající vozovky na požadovanou úroveň a provedeno ošetření
trhlin. Následně bude provedena sanace krajnic, rekonstrukce dešťové kanalizace SO 301, provedeny
přípravné práce pro budoucí výstavbu chodníků. Tyto práce je možné dělat za částečných uzavírek, případně
po polovinách. V případě požadavku investora na provádění obrusné vrstvy v plné šíři vozovky bude nutné
zřízení krátkodobé úplné uzavírky silnice II/302 a zřízení objízdné trasy Mieroszów – Zdoňov – Teplice nad
Metují – Vernéřovice – Meziměstí.
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí
V této etapě bude provedeno odfrézování komunikace na požadovanou úroveň. Bude provedena
rekonstrukce mostu, dešťové kanalizace a provedena příprava pro rekonstrukci chodníků. Tyto práce je
možné dělat za částečných uzavírek. Při výstavbě okružní křižovatky a rekonstrukci mostu bude možné
využít pro objízdnou trasu ulici 5. Května, Školní a silnice III/3024 a III/3021.
SO 103 Meziměstí – Jetřichov
V této etapě bude provedeno odfrézování stávající vozovky na požadovanou úroveň a provedeno ošetření
trhlin. Následně bude provedena sanace krajnic, provedeny přípravné práce pro budoucí výstavbu chodníků.

Tyto práce je možné dělat za částečných uzavírek, případně po polovinách. V případě požadavku investora
na provádění obrusné vrstvy v plné šíři vozovky bude nutné zřízení krátkodobých úplných uzavírek silnice
II/302 a zřízení objízdných tras: Meziměstí – Vernéřovice – Jetřichov – II/303, Meziměstí – Hynčice – II/303,
Jetřichov – II/303
Etapa II.
Jetřichov – Hejtmánkovice
V této etapě bude provedeno odfrézování komunikace na požadovanou úroveň. Bude provedena
rekonstrukce propustků, dešťové kanalizace a provedena příprava pro výstavbu chodníků. Tyto práce je
možné dělat za částečných uzavírek. Při rekonstrukci propustků a pokládce obrusné vrstvy bude nutné
zřízení objízdné trasy po silnici II/303, III/3024 a III/30323.

Etapizace stavby:
Stavba bude rozdělena do etap dle potřeb a kapacit zhotovitele a možnosti dopravních omezení či uzavírek
rekonstruované komunikace.



Náklady stavby:

125 242 091,11 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu

Glacensis, Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL



Zhotovitel:



Termíny provedení stavby:

EUROVIA CS, a.s.

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

6.6. 2018
16.6. 2019
28.7. 2019

