Tisková zpráva

Název akce:


II/305 Borohrádek – hranice okresu RK - PA

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II. třídy, zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.



Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy II/305 v okrese Rychnov nad Kněžnou v úseku od km 7,116 (ZÚ) do km
7,870 (KÚ) o celkové délce 0,754 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá (cca 5,9 – 7,5 m) a
zůstala zachována. Na úseku se nachází most ev. č. 305-013, který byl rekonstruován. Mostní objekt je
proveden jako 1-polová konstrukce z předpjatých prefabrikátů typu MPD. Byla provedena nová spřahující
železobetonová deska s izolací mostu včetně asfaltového souvrství, nové římsy se záchytným zařízením a
další vybavení mostu. V prostoru pod mostem byla provedena obnova zpevnění koryta vodního toku.
Součástí rekonstrukce silnice bylo zprůtočnění příkopů, obnova a doplnění vodorovného i svislého
dopravního značení. Nezpevněná krajnice byla seříznuta a nově dosypána. Součástí stavby byla i úprava
tvaru napojení silnice II/305 na silnici I/36.
Stavba byla rozdělena na 3 stavební objekty:
SO 101– Komunikace
SO 181 – DIO
SO 201 – Most ev. č. 305-013
Konstrukce vozovky:
V místě opravy vozovky – obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, podkladní vrstva ACP 22+ tl.70mm; recyklace za
studena tl.200mm
Skladba zesílení vozovky – obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, podkladní vrstva ACP 22+ tl.70mm; recyklace za
studena tl.200mm, sanace – štěrkodrť tl.250mm



Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a dokončení stavebních prací byl dodržen. Stavba je v provozu. Do termínu úplného
dokončení stavby (předání veškerých dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu) bude požádáno o
vydání kolaudačního souhlasu.
Souhrn smluvních dohod ze dne:
Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

1.6.2018
2.7.2018
9.9.2018
21.10.2018
10+6 týdnů



Financování veřejné zakázky:

IROP – Integrovaný regionální operační program



Náklady stavby:

19 464 360,90 Kč včetně DPH



Zhotovitel stavby:

SKANSKA a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8



TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník
MDS Projekt Vysoké Mýto
Ing. Jan Bursa



Projektant stavby:

M-projekce s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
Ing. Jiří Herynek

