Tisková zpráva

Název akce:


III/30014, I/37 Kohoutov - Kladruby

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu silnice III. třídy, zajištění odvodnění
komunikace a obnova dopravního značení.



Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy III/30014 vedoucí od křižovatky se silnicí I/37 až po autobusovou
zastávku v Kladrubech.
V extravilánovém úseku v lese došlo k opravě či obnově propustků, pročištění příkopů a následné pokládce
asfaltových vrstev. V celém úseku v obci došlo k odfrézování asfaltových vrstev, v případě potřeby k lokální
sanaci podloží, zároveň byly provedeny opravy či výměna propustků. Došlo k pročištění příkopů a zajištění
odvodnění komunikace. Poté byla provedena pokládka asfaltových vrstev bez navýšení oproti stávajícímu
stavu.
V rámci stavby byla provedena obnova dopravního značení a autobusových zastávek.
Stavba byla provedena za úplné uzavírky s částečným umožněním provozu místních obyvatel a jednotek IZS.
Stavba byla rozdělena na 4 stavební objekty:
SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30014 v úseku 0,023 – 4,298
SO 102 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30014 v úseku 4,298 – 4,980
SO 180 Přechodné dopravní značení
SO 190 Trvalé dopravní značení
Použitá konstrukce vozovky:
Úsek v lese km 0,023- 1,637 – navýšení 90 – 110 mm
ACO 11
obrusná vrstva
PS-CP
spojovací postřik
ACP 16+
podkladní vrstva
PS-CP
spojovací postřik

tl. 40 mm
0,4 kg/m2
tl. 50 - 70 mm
0,4 kg/m2

Úsek v obci km 1,637 – 4,980 – bez navýšení
ACO 11
obrusná vrstva
PS-CP
spojovací postřik
ACP 16+
podkladní vrstva
PI-CP
infiltrační postřik

tl. 40 mm
0,4 kg/m2
tl. 60 mm
0,8 kg/m2



Termíny provedení stavby:

Stavba byla zahájena 13. srpna 2018 a dokončena byla v říjnu roku 2018.
Souhrn smluvních dohod ze dne:

18. 7. 2018

Datum zahájení prací:

13. 8. 2018

Termín dokončení stavebních prací:

14. 10. 2018

Termín úplného dokončení stavby:

25. 11. 2018

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:

9 + 6 týdnů



Financování veřejné zakázky:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury



Náklady stavby:

36 738 752,36 Kč včetně DPH



Zhotovitel stavby:

Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1
Stavbyvedoucí - p. Potůček, p. Konečný



TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
p. Vokřál, p. Jakwerth



Projektant stavby:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
Ing. Jan Fiala

