Tisková zpráva

Název akce:


III/32336 Lodín – úsek č. 2

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o silnici III. tř., která vykazuje množství konstrukčních poruch, únosnost vozovky je havarijní s
průměrnou zbytkovou životností 2 roky. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí 5,50 –
6,00 m. Odvodnění vozovky je nefunkční. Stavba se nachází jak v extravilánu, tak v intravilánu, v
katastrálním území obce Lodín. Vozovka v obci je sevřena do betonových obrubníků. Po levé straně je
vybudován nový chodník s bet. silničními obrubníky.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek úseku je ve staničení 1,000 km (za odbočkou na skládku ASA) a konec úseku je v km 2,032 v místě
připojení na silnici III/32337 v intravilánu obce Lodín. Celková délka stavby je 1,032 km.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Z důvodu extrémně snížené únosnosti vlivem neúnosného podloží, dojde k odstranění stávajících
konstrukčních vrstev. V případě předpokládané nevhodné podložní zeminy je navržena výměna vhodným
materiálem v tl. 750 mm a vybudováním nové konstrukce vozovky.
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.
SO 001 – Všeobecné předběžné položky
SO 101 – Komunikace
SO 102 – Dopravně inženýrská opatření
Navržená rekonstrukce s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, případná sanace podloží na
požadované parametry a vybudování nové konstrukce vozovky navržené podle TP 170 na výhledové
dopravní zatížení (TNV = 100).
Skladba vozovky: NÚP D1, TDZ V a podloží P III – posouzení viz diagnostika vozovky. Obrusná vrstva
tloušťky 40 mm.



Etapizace stavby:

Jedná se o druhý úsek silnice III/32336. První úsek byl zhotoven a zkolaudován v roce 2012.



Objížďková trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/32336. Objízdná trasa bude vedena do
Obce Suchá a dále po silnici III/32337.



Náklady stavby:

21 501 609,94 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy



Zhotovitel:

„Společnost Lodín – SOVIS + REKOM“
Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČO: 275 32 208



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

10. 09. 2018
25. 11. 2018
06. 01. 2018

