Tisková zpráva

Název akce:


II/303 Police nad Metují – ul. Ostašská

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 živičného krytu a jeho zesílení silnice II/303 v intravilánu města Police nad Metují.
Součástí akce byla úprava hlavního dopravního prostoru, obnova krytových vrstev včetně lokálních oprav a
sanací, výstavbu bezpečnostních prvku v podobě středních ostrůvku. Součástí rekonstrukce byla i obnova
odvodnění komunikace a výstavba dvou opěrných zdí. Délka řešeného úseku činí 619 m. Návrh výškového i
směrové řešení komunikace přibližně odpovídá původnímu stavu.
Práce byly prováděny postupně po stavebních objektech za částečné uzavírky, kdy doprava byla částečně
odkloněna po místní komunikaci ul. Na Sibiři.
Stavba byla rozdělena na tyto stavební objekty:
Řada 000 - Objekty přípravy staveniště
 001 - bourací práce a příprava území
Řada 100 - Objekty pozemních komunikací
 101 – silnice II/303 km 17,047-17,666 – Chodníky a vjezdy
 103 – sanace
 104 – Dopravně inženýrské opatření
Řada 200 - Mostní objekty a konstrukce
 201.01- Opěrná zeď – km 17,077 až 17,098
 201.02- Opěrná zeť – km 17,218 až 17,233
Řada 300 – Vodohospodářské objekty
 301 - úpravy kanalizačních šachet
Použitá konstrukce vozovky:
ACO 11+
obrusná vrstva
PS-EK
spojovací postřik
ACL 16+
podkladní vrstva
PS-EK
spojovací postřik
ACP 22+
podkladní vrstva



tl. 40 mm
0,2 kg/m2
tl. 60 mm
0,4 kg/m2
tl. 50 mm

Termíny provedení stavby:

Termíny zahájení a dokončení byly dodrženy. Do termínu úplného dokončení stavby (předání veškerých
dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu) bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.
Datum zahájení prací:
Doba přerušení prací

2.7.2018
20.8.2018 - 9.9.2018

Zahájení prací po přerušení
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

10.9.2018
16.9.2018
28.10.2018
8 + 6 týdnů ( bez přerušení prací)



Financování veřejné zakázky:

IROP



Náklady stavby:

29 764 182,70 Kč včetně DPH



Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Stavbyvedoucí - Ing. Jiří Večeř



TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Irena Vaněčková



Projektant stavby:

Dopravně inženýrská kancelář
Hradec Králové
Ing. Miloš Burianec

