Tisková zpráva

Název akce:


III/2813 Mladějov – křižovatka se silnicí I/16

Stručný popis návrhu stavby:

Stavba řeší obnovu stávajícího krytu z asfaltového betonu silnice III/2813 v rámci souvislé údržby v úseku od
středu obce Mladějov v místě křižovatky se silnicí II/281, dále pokračuje přes usedlosti obce Zámostí – Blata,
až do křižovatky se silnicí I/16. Celková délka opravovaného úseku je 5,252 km.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Předmětem stavby je obnova krytu, která bude provedena odfrézováním a navrácením nových vrstev
převážně s nadvýšením v proměnné tloušťce do 60 mm včetně případných lokálních vyrovnávek a sanací
konstrukčních vrstev vozovky. Lokální sanace se vyspraví asfaltovou vrstvou ACP 16+ tl. 50 mm s přetažením
výztužnou geomříží ze skelných vláken potažených elastomerem. Následně se provede pokládka celoplošné
asfaltové vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. V rámci stavby budou
obnoveny nezpevněné krajnice z vyfrézovaného R-materiálu, obnovení odvodnění pročištěním příkopů,
propustků a vpustí, budou obnovena některá čela propustků. Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce se přibližuje
kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 5,0 do 6,0 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena.
V obcích budou vyměněny betonové silniční obruby poškozené frézováním. Bude provedeno plynulé napojení
sjezdů a účelových komunikací. Stavba kříží v km 0,22 železniční trať Mladá Boleslav – Stará Paka. Zde je
navrženo odfrézování stávajícího krytu tl. 90 mm, nahrazení novými vrstvami do stávající úrovně a podél
kolejnic doplnění pryžoplastické výplně.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
SO 101 Obnova silnice III/2813
SO 151 Dopravně inženýrská opatření



Etapizace stavby

Objekt SO 151 řeší převedení automobilové dopravy po objízdných trasách po dobu trvání stavebních prací
ve čtyřech etapách:
I. etapa - SO 101 – v km 0,000 - 1,160
II. etapa - SO 101 – v km 1,160 - 2,380
III. etapa - SO 101 – v km 2,380 - 3,120
IV. etapa - SO 101 – v km 3,120 - 5,250



Objížďková trasa:

Stavba bude realizována za úplné uzavírky úseků komunikace III/2813 od křižovatky Loveč v obci Mladějov,
předchozí úsek bude proveden se zachováním provozu s omezením stavbou.
Převedení automobilové dopravy po objízdných trasách po dobu trvání stavebních prací bude ve čtyřech
etapách:
I. etapa - probíhá za plné uzávěry
Přímý průjezd bude znemožněn mezi obcí Mladějov a křižovatkou na Hubojedy. Průjezd v obci Mladějov bude
řízen stavbou. Hlavní objízdná trasa bude vedena po II/281, III/28010 a I/16 přes obec Sobotka. Předpokládá
se uzavření úseku I. etapy délky 985 m. Veřejná autobusová doprava pojede ve směru od Mladějova po
objízdné trase po silnici II/281 a III/28010 přes Sobotku, poté od obce Samšina po silnici III/2815, kde se v obci
Zámostí napojí na silnici III/2813 a pojede po určené trase linky.
II. etapa – probíhá za plné uzávěry
Přímý průjezd bude znemožněn mezi obcí Mladějov a obcí Zámostí. Průjezd k jednotlivým odříznutým
nemovitostem bude po domluvě se stavbou umožněn. Hlavní objízdná trasa bude vedena po II/281, III/28010
a I/16 přes obec Sobotka. Do obce Zámostí se lidé dostanou od I/16 přes Šamšinu a Všeliby. Předpokládá se
uzavření úseku II. etapy délky 1,22 km. Veřejná autobusová doprava pojede ve směru od Mladějova po
objízdné trase po silnici II/281 a III/28010 přes Sobotku, poté od obce Samšina po silnici III/2815, kde se v obci
Zámostí napojí na silnici III/2813 a pojede po určené trase linky.
III. etapa – probíhá za plné uzávěry
Přímý průjezd bude znemožněn mezi obcí Zámostí a obcí Blata. Průjezd k jednotlivým odříznutým
nemovitostem bude po domluvě se stavbou umožněn. Hlavní objízdná trasa bude vedena po II/281, III/28010
a I/16 přes obec Sobotka. Předpokládá se uzavření úseku III. etapy délky 0,74 km. Veřejná autobusová doprava
pojede ve směru od Mladějova po silnici III/2815 po určené trase linky, poté po objízdné trase v obci Zámostí
poté po silnici III/2815 až do obce Samšina, poté po silnici I/16 směrem na Jičín.
IV. etapa – probíhá za plné uzávěry
Přímý průjezd bude znemožněn mezi obcí Blata a křižovatkou III/2813 a I/16. Průjezd k jednotlivým
odříznutým nemovitostem bude po domluvě se stavbou umožněn. Hlavní objízdná trasa bude vedena po
II/281, III/28010 a I/16 přes obec Sobotka. Předpokládá se uzavření úseku IV. etapy délky 2,13 km. Veřejná
autobusová doprava pojede ve směru od Mladějova po silnici III/2815 po určené trase linky, poté po objízdné
trase v obci Zámostí poté po silnici III/2815 až do obce Samšina, poté po silnici I/16 směrem na Jičín.



Náklady stavby:

34 299 658,07 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

FRR – Fond reprodukce a rozvoje Královéhradeckého kraje



Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.



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

10. 9. 2018
4. 11. 2018
16. 12. 2018

