Tisková zpráva
Název akce:


Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti
Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov –
Machovská Lhota – státní hranice

Stručný popis návrhu stavby:

Stavba se nachází v intravilánu – zastavěném území obce Bezděkov nad Metují, Městyse Machov (včetně
místních částí Nízká Srbská, Machovská Lhota) a dále v extravilánu mezi těmito obcemi. Předmětem stavby
je obnovit, v rámci možností zlepšit stávající parametry řešeného úseku silnic III/30315 a III/30317 včetně
souvisejících objektů.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající komunikace III/30315 a III/30317 v úsecích:
III/30315
o Začátek úseku: km 0,000 (křižovatka se silnicí III/30316, u motorestu Mýto).
o Konec úseku: km 4,217 (křižovatka se silnicí III/30317 v Nízké Srbské).
III/30317
o Začátek úseku: km 0,000 (křižovatka se silnicí III/30316, Bezděkov nad Metují).
o Konec úseku: km 6,526 (hraniční přechod).
 V Machově jsou úseky s novým asfaltobetonovým krytem (1. úsek km 4,240 – 4,392,
2. úsek km 4,847 – 5,832).
 Katastrální území: Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Nízká Srbská, Machov,
Machovská Lhota
Součástí stavby je oprava stávajících propustků, hloubení příkopů, dopravní značení a odvodnění. V rámci
stavby jsou stavebně upraveny stávající autobusové zastávky, u kterých to z prostorových a majetkových
důvodů lze provést. Stavebně je usměrněna křižovatka v Bezděkově nad Metují, před prodejnou potravin
(cca km 0,142).
Dále projekt řešil opravy či rekonstrukce mostních objektů. Ty byly provedeny ve stavebním sezoně 2017 a
2018.



Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Jedná se o rekonstrukci silnic III. třídy a jí přilehlých objektů
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:
SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
SO 102 Silnice III/30315 – Vysoká Srbská – Nízká Srbská
SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov (odb. Bělý)
SO 105 Silnice III/30317 – Machov (odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)

SO 106 Silnice III/30317 – Machov (č.p. 9) – Machovská Lhota (č.p. 68)
SO 107 Silnice III/30317 – Machovská Lhota – státní hranice
SO 201 Most ev. č. 30315-1
SO 202 Most ev. č. 30315-2
SO 203 Most ev. č. 30317-1
SO 204 Most ev. č. 30317-3
SO 205 Most ev. č. 30317-4
SO 206 Most ev. č. 30317-5
SO 207 Most ev. č. 30317-6
SO 401 Sdělovací vedení – opatření v průběhu stavebních úprav
SO 801 Sadové úpravy
SO 901 Dopravně inženýrské opatření
SO 902 Oprava objízdných tras



Etapizace stavby:

Stavba bude provedena po etapách, členění dle stavebních objektů. Stavba bude prováděna za úplné
uzavírky.



Objížďková trasa:

1. etapa: úplná uzavírka v úseku Na Mýtě – Vysoká Srbská
Objízdná trasa bude přes Bezděkov n/M a Nízkou Srbskou
2. etapa: úplná uzavírka v úseku Vysoká Srbská – Nízká Srbská
Objízdná trasa bude přes Bezděkov n/M a Nízkou Srbskou
3. etapa: úplná uzavírka v úseku Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Objízdná trasa bude od restaurace Na Mýtě do Nízké Srbské
4. etapa: úplná uzavírka v úseku Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Objízdná trasa bude od restaurace Na Mýtě přes Polici nad Metují o Bělý.
Mimo jiné budou objízdné trasy vedený po okolních místních komunikacích.
V Machově u mlýna vede objízdná trasa přes stávající most jehož únosnost není známa. Z
tohoto důvodu dojde k jeho dočasnému zpevnění po dobu trvání objízdných tras. Obdobně
tomu a mezi čp. 59 a čp.98 (v Nízké Srbské).
5. etapa: úplná uzavírka v úseku Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Objízdná trasa bude po okolních místních komunikacích.
Z důvodů malé šíře komunikací určených pro objízdné trasy v Machově, je uvažováno s
osazením semaforu na těchto komunikacích (na 3 místech) .

V Machově u mlýna vede objízdná trasa přes stávající most jehož únosnost není známa. Z
tohoto důvodu dojde k jeho dočasnému zpevnění po dobu trvání objízdných tras. Obdobně
tomu a mezi čp. 59 a čp.98 (v Nízké Srbské).
6. etapa: úplná uzavírka v úseku Machov(č.p. 9) – Machovská L. (č.p. 68)
Objízdná trasa bude po okolních místních komunikacích.
Z důvodů malé šíře komunikací určených pro objízdné trasy v Machově, je uvažováno s
osazením semaforu na těchto komunikacích (na 3 místech) .
7. etapa: úplná uzavírka v úseku Machovská L. (č.p. 39) – státní hranice
Objízdná trasa bude po okolních místních komunikacích.



Náklady stavby:

74 201 622,80,-Kč včetně DPH

Zdroj financování:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu Glacensis, Operační program
přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL



Zhotovitel:



Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:
Termín úplného dokončení stavby:

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

19.6.2019
16.10.2019

