Tisková zpráva

Název akce:



II/325 Velký Vřešťov – I/35, 1. etapa,
rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a
Žíželeves

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/325 v průtazích obcí Hořiněves a Žíželeves včetně souvisejících objektů.
Dožívající konstrukce vozovky bude obnovena a v neúnosných místech sanována. Bude obnoveno
odvodnění a nahrazeny objekty s ukončenou životností. Vše bude obnoveno v původních parametrech s
ohledem na uspořádání stávajících uličních prostorů.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Délka průtahu obcí Hořiněves je 267 m.
Délka průtahu obcí Žíželeves je 750 m.
Celková délka stavby je 1.017 m.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

V obci Hořiněves proběhne celoplošná obnova krytových vrstev (obrusná a ložní vrstva) ze zesílením o 30
mm, podkladní vrstvy vozovky budou zachovány. Případné zjištěné poruchy pod krytovými vrstvami budou
sanovány.
V obci Žíželeves dojde k výměně celé konstrukce vozovky se zachováním nivelety. Součástí stavby je i sanace
neúnosného podloží konstrukce vozovky.
Stavebně je stavba členěna na následující stavební objekty:
SO 001 - Všeobecné předběžné položky v obci Hořiněves
SO 103 - Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves
SO 103.1 - Napojení na stávající povrch Hořiněves – hl. trasa
SO 103.2 - Napojení na stávající povrch Hořiněves – v obci
SO 103.3 - Autobusový záliv v obci Hořiněves
SO 302 - Úprava UV v obci Hořiněves
SO 002 - Všeobecné předběžné položky v obci Žíželeves
SO 107 - Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves
SO 107.1 - Napojení na stávající povrch Žíželeves – hl. trasa
SO 107.2 - Napojení na stávající povrch Žíželeves – v obci
SO 304 - Úprava UV v obci Žíželeves
SO 180 - Dopravně inženýrská opatření



Etapizace stavby:

I. etapa – rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Z důvodu zachování dopravní obslužnosti v obci Hořiněves se předpokládá výstavba po polovinách, při
pokládce obrusné vrstvy se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325.
II. etapa - rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves
V obci Žíželeves se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325 po celou dobu výstavby, z důvodu zachování
dopravní obslužnosti v obci se předpokládá výstavba po úsecích rozdělených místními komunikacemi.



Objížďková trasa:

V obci Hořiněves se předpokládá výstavba po polovinách, kde bude provoz řízen světelnými signalizačním
zařízením kyvadlově.
V obci Žíželeves se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325 po celou dobu výstavby:
Osobní vozidla a autobusy budou vedeny obousměrně od křižovatky silnice II/325 a III/32539 po silnici
III/32539 až do obce Čenice, dále po silnici III/32535 přes Želkovice až na silnici II/325. Trasa je delší o 0,8
km.
Vozidla nad 3,5 t budou vedena obousměrně od křižovatky silnice II/325 a III/32539 po silnici III/32539 dále
po silnici III/32510 a III/32533 až na silnici II/325. Trasa je delší o 2,7 km.



Náklady stavby:

17 121 711,96 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program



Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Termíny provedení I. etapy stavby:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení stavebních prací:
Termín úplné dokončení stavby:



15. 04. 2019
26. 05. 2019
07. 07. 2019

Termíny provedení II. etapy stavby:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení stavebních prací:
Termín úplné dokončení stavby:

20. 05. 2019
01. 09. 2019
13. 10. 2019

