Tisková zpráva

Název akce:


III/303 14 Průtah Rokytník

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o silnici III. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Začátek úseku je v km
0,005 konec úseku je v km 3,964. Celková délka souvislé údržby je 3 959 m. Šířka asfaltobetonové části
vozovky zůstane zachována. V rámci souvislé údržby na silnici III/303 14 dojde k obnově asfaltových vrstev,
obnově vodorovného dopravního značení a krajnic, pročištění přilehlých příkopů. Při pročištění příkopů
dojde ke shrnutí zarostlého drnu, nedojde ke zvětšení profilu příkopu a tím k záboru sousedních pozemků.
Bude obnoveno výškové napojení sjezdů. Šířkové uspořádání zůstane stávající.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek stavby je ve staničení 0,005 km na úseku silnice III/303 14 a konec je v km 3,964. Stavba je umístěna
severně od města Hronov na silnici III/30314. Úsek je mezi silnicemi III/30313 a III/30118. Převážná část
záměru (od km 0,005 do 3,202) je situována v zastavěném území obce.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí
popř. vč. podloží. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.
SO 101 – Komunikace km 0,005 – 3,964; úsek silnice III/30314
SO 180 – Přechodné dopravní značení
SO 190 – Trvalé dopravní značení
Km 0,005 do 3,964
 dopravně inženýrská opatření
 frézování asfaltových vrstev komunikace
 případné odstranění podkladní vrstvy komunikace
 nová podkladní vrstva komunikace ze ŠD
 obnova asfaltových vrstev
 seříznutí krajnic
 pročištění a reprofilace příkopů
 zajištění funkčnosti odvodňovacích zařízení - vpustí, propustků
 výměna SDZ
 provedení VDZ



Etapizace stavby:

Celý úsek je stavebně řešen v jedné etapě.



Objížďková trasa:

Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Objízdná trasa ze směru napojení silnic III/30118 a III/30314 bude
vedena přes Horní Kostelec a Hronov.



Náklady stavby:

30 036 947,93 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,

rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy



Zhotovitel:



Termíny provedení stavby:

Eurovia a.s.

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

3.6.2019
26.8.2019
7.10.2019

