Tisková zpráva

Název akce:

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

•

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

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

Popis předmětu veřejné zakázky

I. Sekce (2018)
Stavba III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač obnovila stávající kryt z penetračního makadamu s
nátěrem silnice III/27932 v rámci souvislé údržby v úseku od středu obce Rakov v místě křižovatky se
silnicí III/28010, dále pak přes obec Batín směrem na obec Střevač v délce 4,446 km, až do křižovatky
se silnicí III/28012 (odbočka na obec Střevač). Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce přibližuje
kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 4,5 do 5,0 m. Ve směrových obloucích je komunikace
rozšířena. Směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice zůstalo stávající. Došlo k nadvýšení nivelety
o 90mm. Obnova krytu byla provedena nadvýšením v tloušťce 90mm včetně případných lokálních
vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, dále byly obnoveny nezpevněné krajnice ze
štěrkodrti, obnovení odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí, byly obnoveny některá čela
propustků a uliční vpusti.
II. sekce (2019)
III/27932 Markvartice – Rakov stavby III/27932 Markvartice – Rakov - Střevač řešila rekonstrukci
silnice III/27932 v rámci souvislé údržby v úseku od středu obce Markvartice až do středu obce Rakov.
II. sekce stavby navázala na I. sekci III/27932 Rakov – Střevač, která byla provedena v roce 2018.
Rekonstrukce spočívala v obnově stávajícího krytu z asfaltového betonu v intravilánu a penetračního
makadamu s nátěrem v extravilánu silnice III/27932 v rámci souvislé údržby. 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
zůstává stávající. Došlo k nadvýšení nivelety o 90 mm v km 0,165-1,753. Obnova krytu byla
provedena obnovou asfaltového betonu v km 0,000-0,165 v tl. 90 mm a ve zbytku úseku v km 0,1651,753 nadvýšením v tloušťce 90 mm včetně lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev
vozovky, dále byly obnoveny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. Odvodnění bylo zajištěno
pročištěním příkopů, propustků, vpustí a obnovením vybraných propustků včetně čel. Součástí
stavby byla dopravně inženýrská opatření pro převedení veřejné dopravy a linkových autobusů po
objízdné trase, jelikož práce byly prováděny za úplné uzavírky daného úseku komunikace.

Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty:
SO 001 – všeobecné a předběžné položky
SO 101 – oprava silnice III/27932
SO 151 – dopravně inženýrská opatření
•

Termíny provedení stavby:
Souhrn smluvních dohod ze dne:

3. 7. 2018

I. Sekce stavby (2018)
Datum zahájení prací I. sekce:

9. 7. 2018

Termín ukončení stavebních prací I. sekce:

30. 9. 2018

Termín dokončení stavby I. sekce:

11. 11. 2019

Doba realizace výstavby I. sekce:

12 + 6 = 18 týdnů

II. Sekce stavby (2019)
Datum zahájení prací II. sekce:

3. 6. 2019

Termín ukončení stavebních prací II. sekce:

4. 8. 2019

Termín dokončení stavby II. sekce:

15. 9. 2019

Doba realizace výstavby II. sekce:

9 + 6 = 15 týdnů

• Financování veřejné zakázky:
•

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování
oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy

•

•

Náklady I. sekce stavby (2018):
Náklady II. sekce stavby (2019):
Celkové náklady na stavbu:

22 442 666,13 Kč včetně DPH
13 082 162,22 Kč včetně DPH
35 524 828,35 Kč včetně DPH

•

Zhotovitel stavby:

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa

•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

•

Projektant stavby:

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

