Tisková zpráva

Název akce:



III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač
II.sekce III/27932 Markvartice - Rakov

Stručný popis návrhu stavby:

II. sekce III/27932 Markvartice – Rakov stavby III/27932 Markvartice – Rakov - Střevač řeší obnovu
stávající silnice III/27932 od středu obce Markvartice až do středu obce Rakov. Začátek úseku je na
silnici III/27932 v místě křižovatky se silnicí III/27934 ve středu obce Markvartice, trasa dále
pokračuje intravilánem do km 0,306 v délce 0,306 km, poté pokračuje extravilánem do km 1,535
v délce 1,229 km a poslední část úseku vede intravilánem obce Rakov do km 1,753 v délce 0,218
km, až ke křižovatce se silnicí III/28010 ve středu obce Rakov. Celková délka úseku je 1,753 km.


Popis rozsahu stavební úpravy:

II. sekce III/27932 Markvartice – Rakov stavby III/27932 Markvartice – Rakov - Střevač řeší obnovu
stávajícího krytu z asfaltového betonu v intravilánu a penetračního makadamu s nátěrem v
extravilánu silnice III/27932 v rámci souvislé údržby v úseku od středu obce Markvartice až do
středu obce Rakov. Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce se přibližuje kategorii S 6,5/50 s šířkou
asfaltového krytu od 5,0 do 6,0 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena až na 7,5 m.
Směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice zůstane stávající. Dojde k nadvýšení nivelety o 90
mm v km 0,165-1,753. Obnova krytu bude provedena obnovou asfaltového betonu v km 0,0000,165 v tl. 90 mm a ve zbytku úseku v km 0,165-1,753 nadvýšením v tloušťce 90 mm včetně
případných lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, budou obnoveny
nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. Dále bude obnoveno odvodnění pročištěním příkopů, propustků
a vpustí, budou obnoveny některé propustky a čela propustků. Součástí stavby jsou dopravně
inženýrská opatření pro převedení veřejné dopravy po objízdné trase, případně linkových
autobusů.


Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:
Stavba je rozpočtově dělena na tři stavební objekty:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 101 - Oprava silnice III/27932
SO 151 - Dopravně inženýrská opatření (DIO)



Etapizace stavby
Během realizace bude Stavba rozdělena na dvě etapy:
I. etapa – výstavba SO101 bude probíhat v km 0,000 – 0,200
II. etapa – výstavba SO101 bude probíhat v km 0,200 – 1,753



Objížďková trasa:

Jedná se o úplnou uzavírku úseku komunikace III/27932 od středu obce Markvartice v místě
křižovatky se silnicí III/27934, která dále pokračuje intravilánem a extravilánem až do středu obce
Rakov v místě křižovatky se silnicí III/28010. Objekt SO 151 řeší převedení automobilové
dopravy po objízdné trase po dobu trvání stavebních prací ve dvou základních etapách:
I. Etapa - výstavba SO 101 bude probíhat v km 0,000-0,200 za plné uzávěry, tzn., že bude
znemožněn průjezd v obci Markvartice. Bude umožněn průjezd zemědělské techniky
v úseku extravilánu mezi obcemi Markvartice a Rakov. Hlavní objízdná trasa ve směru od
Markvartic bude vedena na sever po silnici III/27934 až na křižovatku se silnicí III/28010,
poté povede po silnici III/28010 jižním směrem až do obce Rakov.
II. Etapa - - výstavba SO 101 bude probíhat v km 0,200-1,753 za plné uzávěry, tzn., že bude
znemožněn průjezd extravilánem mezi obcemi Markvartice a Rakov. Hlavní objízdná trasa
ve směru od Markvartic bude vedena na sever po silnici III/27934 až na křižovatku se silnicí
III/28010, poté povede po silnici III/28010 jižním směrem až do obce Rakov.
Část objízdné trasy z Rakova (III/28010) na křižovatku III28010 s III/27934 bude sloužit jako
společná objížďková trasa rovněž pro rekonstrukci trasy 8 stavby III/28010 Staňkova Lhota – Rakov
– Sedliště, která bude probíhat současně s rekonstrukcí II. sekce III/27932 Markvartice – Rakov.


Náklady stavby:

13 365 550,87 Kč vč. DPH



Zdroj financování:

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury



Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.



Termíny provedení stavby:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení stavebních prací:
Termín úplné dokončení stavby:

3. 6. 2019
4. 8. 2019
15. 9. 2019

