Tisková zpráva

Název akce:


II/303 Bukovice u Berků

Stručný popis návrhu stavby:

Předmětem stavby je obnovit a v rámci možností zlepšit parametry řešeného úseku průtahu silnice II/303
včetně souvisejících objektů. Je navržena úprava nevyhovujícího šířkového uspořádání konstrukce, obnova
konstrukce vozovky odfrézováním, úprava dotčené křižovatky, zvýšení bezpečnosti při nastupování do
autobusů, obnovení odvodnění komunikace včetně uličních vpustí a jejich přípojek a dotčené přilehlé
chodníky se v nezbytně nutném rozsahu předláždí či vyrovnají.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek úseku je v km 18,220 silnice II/303 (před hotelem U Berků) a konec stavby je v km 18,555 vedle
vjezdu do přilehlé továrny. Délka stavby je 335 m Stavba se nachází v intravilánu, v zastavěné oblasti obce
Bukovice



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.
SO 101 Komunikace - Km 18,220 – 18,555
Je navrženo odfrézování asfaltových vrstev do hloubky 90 mm. Poté bude pokládka ložní a obrusné
vrstvy 50+70 mm. Po odfrézování budou vyznačená místa, kde bude provedena lokální sanace.



Etapizace stavby:

Stavba bude prováděna za omezeného provozu. Průjezd bude zakázán pro nákladní a autobusovou
nelinkovou dopravu. Provoz bude probíhat na jednom jízdním pruhu, zatímco na druhém budou probíhat
stavební práce. Provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Stavba se nečlení na
jednotlivé etapy a bude uvedena do provozu najednou.



Objížďková trasa:

Objízdná Trasa bude jen pro nákladní a autobusovou nelinkovou dopravu.



Náklady stavby:

10 205 800,85 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program, úseky II. a III. Tříd
silnic



Zhotovitel:
Termíny provedení stavby:

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

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

17.9.2018
4.11.2018
16.12.2018

