Tisková zpráva

Název akce:


III/304 5 Hořičky - Chvalkovice

Stručný popis návrhu stavby:

Záměrem stavby je obnova asfaltobetonového krytu silnice III/3045 v úseku od napojení na II/304 přes
vesnici Hořičky a Újezdec do napojení na silnici III/3073.V absolutním staničení komunikace III/3045 jde o
úsek km 0,017 – 3,509. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, silnici III. třídy.
Stavba se v uvedeném staničení (km 0,000-0,127; km 1,650-2,550; km 3,420-3,51117) nachází v zastavěném
území obce (intravilánu). Zbývající úseky stavby jsou umístěny v extravilánu.
Výměna krytových vrstev komunikace odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a
bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. Vozovka vyžaduje zlepšení únosnosti. Toho bude dosaženo
dvěma novými asfaltovými vrstvami. V extravilánových úsecích, kde je možné zvýšit niveletu komunikace,
bude položena vyrovnávací vrstva tloušťky 60-90 mm a na ní nová obrusná vrstva. Na průjezdním úseku
v intravilánu, kde není možné niveletu zvýšit, dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev do hloubky
120 mm s odvozem materiálu pro další použití a jejich náhradě asfaltovým souvrstvím.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek stavby je ve staničení 0,017 km na úseku silnice III/304 5 v km a konec je v km 3,509 mezi obcemi
Hořičky, Újezdec a Chvalkovice. Délka stavby je 3,500 km.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Oprava 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 – Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/3045 v úseku km 0,017-3,509
SO 180 – Přechodné dopravní značení
SO 190 – Trvalé dopravní značení



Etapizace stavby:

Stavba bude rozdělena na dvě etapy:
I.
I. Etapa: od 10.9.2018 do 10.10.2018 – v úseku Hořičky – Újezdec křižovatka s 30420,
II.
II. Etapa: od 10.10.2018 do 28.10.2018 – v úseku Újezdec křižovatka – Chvalkovice.


I.

II.

Objížďkové trasy:
I. Etapa –Objízdná trasa bude vedena:
Z Újezdce přes Lhotu pod Hořičkami silnici III/30420 po křižovatku s II/304 a odtud po silnici
II/304 přes Světlou do Hořiček.
Z Chvalkovic po silnici III/3073 do Brzic a pak po silnici III/3044 přes Chlístov do Hořiček.
II. Etapa – Objízdná trasa bude vedena:
Z Újezdce po silnici III/3045 do Hořiček, z Hořiček po silnici III/3044 přes Chlístov do Brzic a
odtud po silnici III/3073 do Chvalkovic.



Náklady stavby:

21 728 870,00 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury



Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.



Termíny provedení stavby:

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

10.9. 2018
28.10. 2018
9.12. 2018

