Tisková zpráva

Název akce:



„Silnice II. a III. třídy na území Královehradeckého
kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů
vozovek v roce 2019-I“ – část I: „III/3171 Zdelov“

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice III. třídy, zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.



Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/3171 v km 2,900 (ZÚ) do km 4,000 (KÚ) u obce Zdelov
v okrese Rychnov nad Kněžnou, v k.ú. Zdelov a Kostelec nad Orlicí. Začátek úseku je stanoven při výjezdu z
obce Zdelov v km 2,900 a konec úseku je stanoven v km 4,000 s napojením na již zrekonstruovaný úsek
z roku 2013. Celková délka úseku je 1,100 m. Dojde k obnově krytu vozovky včetně realizace případných
lokálních sanací konstrukčních vrstev vozovky. Bude provedena obnova vodorovného dopravního značení,
dojde k zprůtočnění příkopů. Nezpevněná krajnice bude seříznuta a nově dosypána. Slouží nejen místní
dopravě mezi těmito obcemi, ale tvoří zároveň nejkratší spojnici mezi Kostelcem nad Orlicí a Borohrádkem.
Stavba byla rozdělena na stavební objekty:
SO 101 Silnice III/3171 Zdelov – km 2,900 – 4,000
Objekt SO 101 (úsek km 2,900 – 4,000) - frézování tl. 20mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, ložná vrstva
ACL 16+ tl. 50mm, podkladní vrstva ACP 16+ tl. 80mm, sanace – stěrkodrť 0/63 tl. 200m, štěrkodrť 0/32 tl.
200mm



Termíny provedení stavby:

Termíny zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavba je v provozu.

Souhrn smluvních dohod ze dne:

15.03.2019

Datum zahájení prací:

08.04.2019

Termín dokončení stavebních prací:

19.05.2019

Termín úplného dokončení stavby:

30.06.2019

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:

6 + 6 týdnů



Financování veřejné zakázky:

FRR



Náklady stavby:

18 109 559,72 Kč včetně DPH



Zhotovitel stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ 480 35 599


TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 Ing. Miroslav Řehák
 Marek Hudousek
 Ing. Tomáš Nowak



Projektant stavby:

VDI PROJEKT s.r.o.
Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
Ing. Miroslav Kučera

