Tisková zpráva
Název akce:


III/3089 Smiřice, průtah

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o modernizaci silnice III/3089 ve městě Smiřice (okr. Hradec Králové) v celkové délce 1,09 km.
Úsek místní komunikace je navržen tak, aby byla šířka komunikace 7,0 m s rozšířením v obloucích. Směrové i
výškové řešení kopíruje stávající stav. Komunikace bude označena dopravním značením. Stavba dále řeší
most přes Mlýnský náhon ev.č. 3089-3, opěrnou zeď u č.p. 47 pod přejezdem a částečnou úpravu
železničního přejezdu ev.č. 3089-4 (kromě plochy mezi kolejemi). Součástí stavby silnice je kácení a sadové
úpravy.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Řešený úsek začíná ve staničení dle PD v km 0,300 (ul. U Stadionu) po km 1,39 (u čp.57). Celý úsek je veden
v intravilánu a jeho délka je 1,090 km, dle liniového staničení se zájmový úsek nachází cca v km 6,589 –
7.679.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Modernizace extravilánu spočívá ve vyfrézování stávajícího krytu, v celoplošném odstranění podkladních
vrstev komunikace na úroveň pláně, výměnou aktivní zóny a případnou sanaci parapláně, položení nových
podkladních vrstev a provedení nových asfaltových vrstev. V části stavby bude provedena pouze obnova
živičného krytu. Dále dojde k výstavbě nového mostního objektu. Je navrženo nové svislé a vodorovné
dopravní značení odpovídající provedeným úpravám.
Navrhovaná stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
C.1 Řada 100 - objekty pozemních komunikací
SO 101 Komunikace km 1,1 – 1,39
SO 102 Komunikace km 0,3 - 1,1
SO 104 Dopravní značení km 1,1 – 1,5
SO 105 Dopravní značení km 0,3 - 1,1
SO 107 Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1 – 1,5
SO 108 Dopravní značení objízdné trasy pro km 0,3 - 1,1
C.2 Řada 200 - mostní objekty a zdi
SO 201 Most ev.č. 3089-3
SO 202 Opěrná zeď (vpravo)
C.8 Řada 800 - Objekty úpravy území
SO 801 Sadové úpravy



Etapizace stavby:

Výstavba tohoto úseku bude rozdělena na dvě etapy, a to následovně.

I.etapa - v roce 2018 budou realizovány tyto stavební objekty:
SO 101 – Komunikace km 1,1 – 1,39 (ul.Hankova) v úseku od železničního přejezdu po ulici Nádražní
SO 102 – Komunikace km 0,3 - 1,1 (ul. Zemanova, ul. Palackého) v úseku od ul. Ed. Karla po ul. Nádražní
SO 201 – Most ev.č. 3089-3
SO 202.2 – Opěrná zeď vpravo
II.etapa - v roce 2019 budou realizovány tyto stavební objekty:
SO 101- Komunikace 1,1 – 1,39 (ul.Hankova) v úseku od č.p. 57 po železniční přejezd
SO 102 – Komunikace km 0,3 - 1,1 (ul. Palackého) v úseku od ul. U Stadionu po ul. Ed. Karla



Objížďková trasa:

I.etapa – objízdná trasa vede obousměrně po silnici I/33 a po silnici III/ 30810 v obci Černožice.
II.etapa – objízdná trasa pro realizaci II.etapy není prozatím stanovena.


Náklady stavby:

31.406.201,56 Kč včetně DPH 21%



Zdroj financování:

SFDI



Zhotovitel:

Zhotovitel:
se sídlem:

Zastoupený:



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 48035599
DIČO: CZ48035599
Milanem Jirouškem, ředitelem oblasti
Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení

Termíny provedení stavby:

Termín zahájení I.sekce Díla: 13.8.2018
Doba pro dokončení I.sekce Stavby (prací) 18.11.2018
Doba pro dokončení I.sekce Díla: 30.12.2018
Doba realizace I.sekce Díla: 14 týdnů + 6 týdnů
Datum zahájemní zimní přestávky: 10.12.2018
Datum ukončení zimní přestávky: 31.3.2019
II.sekce
Termín zahájení II.sekce Díla: 1.4.2019
Doba pro dokončení II.sekce Stavby (prací): 18.8.2019
Doba pro dokončení II.sekce Díla: 29.9.2019
Doba realizace II.realizace Díla: 20 týdnů + 6 týdnů
Termín dokončení Stavby (prací): 18.8.2019
Termín dokončení Díla: 29.9.2019
Doba realizace Díla: 34 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

