Tisková zpráva

Název akce:

•

III/3008 Zábřezí – Třebihošť,
I. etapa km 0,000 - 0,511 80

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

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

•

Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice III. třídy na území obce Třebihošť. Stavba začíná v místě křížení silnic
III/3008 a III/3009 na začátku obce Třebihošť. Pokračuje obcí směrem na obec Zvičina a konec úseku se nachází
za křižovatkou silnic III/3008 a III/28448. Délka I. etapy, která byla postavena v tomto roce, činí 511,80 m.
Bylo provedeno vybourání stávající vozovky včetně obrubníků, uličních vpustí. Následně byla provedena
úprava aktivní zóny, obnoveny uliční vpusti a realizována kompletní konstrukce vozovky. Na stavbě byly
použity stávající kamenné obrubníky. V rámci rekonstrukce došlo k úpravě autobusových zastávek a přilehlých
částí chodníků. Bylo obnoveno dopravní značení.
Stavba byla provedena za úplné uzavírky s částečným umožněním provozu místních obyvatel a jednotek IZS.
Stavba byla rozdělena na 2 stavební objekty:
SO 101 Silnice III/3008
SO 185 Dopravně – inženýrská opatření
Použitá konstrukce vozovky:
ACO 11
obrusná vrstva
PS-E
spojovací postřik
ACL 16+
podkladní vrstva
PI-E
infiltrační postřik
ŠD
štěrkodrť
ŠD
štěrkodrť

•

tl. 40 mm
0,3 kg/m2
tl. 70 mm
0,3 kg/m2
tl. 150 mm
tl. 190 mm

Termíny provedení stavby:

Stavba byla rozdělena do dvou etap, při čemž etapa č. II byla realizována v roce 2018, etapa č. I bude
realizována na jaře roku 2019.
Začátek I. etapy byl 3. června a stavba byla dokončena na konci července. Stavba bude zkolaudována do konce
roku.
Souhrn smluvních dohod ze dne:

3. 7. 2018

Datum zahájení prací II. etapy km 0,511 80 – 1,584:

16. 7. 2018

Termín dokončení stavebních prací II. etapy:

16. 9. 2018

Datum zahájení prací I. etapy km 0,000 – 0,511 80:

3. 6. 2019

V terminu 7.7.2019 – 12.8.2019 byly práce přerušeny
Termín dokončení stavebních prací I. etapy:

25. 8. 2019

Termín úplného dokončení stavby:

6. 10. 2019

Doba realizace stavby bez zimní přestávky a přerušení: 16 + 6 + 6 týdnů

•

Financování veřejné zakázky:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování

•

Náklady stavby I. etapy:

35 409 814,97 Kč včetně DPH

•

Zhotovitel stavby:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Stavbyvedoucí - Ing. Havlíček, Ing. Novotný, p. Chládek

•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Daniel Jakwerth

•

Projektant stavby:

Advisia s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Ing. Jiří Hoke

