Tisková zpráva

Název akce:



II/325 Velký Vřešťov – Hostinné – II. Etapa –
rok 2018 úsek č.1,2,3

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

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



Popis předmětu veřejné zakázky

Záměrem této stavby bylo provedení rekonstrukce krytu silnice II/325. Stavba byla rozdělena na čtyři úseky
dle staničení: úsek č.1 Velký Vřešťov – Sedlec u Lanžova 11,630-12,605 km, úsek č.2 Sedlec u Lanžova –
Miřejov 13,110-13,900 km, úsek č. 3 Doubravice – Doubravice, Velehrádek 15,820- 16,930km, úsek č.7 mezi
křižovatkou I/16 x II/325 Hostinné 35,757-37,461km. V roce 2018 byly zhotoveny úseky č. 1, 2, 3, úsek č. 7
bude realizován v roce 2019.
K rekonstrukci komunikace došlo formou zesílení stávající konstrukce vozovky. Šířka asfaltobetonového
krytu zůstala zachována. Součástí stavby bylo zpevnění krajnic, obnova/doplnění bezpečnostního zařízení,
výměna svislého a vodorovného dopravního značení, pročištění příkopů a případná rekonstrukce propustků.
Celková délka opravovaných úseku v roce 2018 činí 2,575 km. Práce byly prováděny postupně po úsecích za
úplné uzavírky silnice.
Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty:
SO 101 Rekonstrukce v km 11,630 – 12,605
SO 102 Rekonstrukce v km 13,110 – 13,900
SO 103 Rekonstrukce v km 15,820 – 16,930
SO 181, 182, 183 Dopravně inženýrská opatření



Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavba je v provozu. Do termínu
úplného dokončení stavby (předání veškerých dokladů potřebných k vydání částečného kolaudačního
souhlasu) bude požádáno o vydání částečného kolaudačního souhlasu pro úseky 1,2,3.
Souhrn smluvních dohod ze dne:

18. 6. 2018

Datum zahájení prací:

9. 7. 2018

Termín dokončení stavebních prací:

28. 10. 2018

Termín úplného dokončení stavby:

9. 12. 2018

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:

16 + 6 týdnů



Financování veřejné zakázky:

Evropský fond pro regionální rozvoj - IROP



Náklady stavby:

66 418 850,83 Kč včetně DPH



Zhotovitel stavby:

Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1
Stavbyvedoucí - Ing. Beránek, Ing. Blecha



TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Bednářová, Ing.Jakwerth



Projektant stavby:

M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové
David Paulus, DiS

