Tisková zpráva
Název akce:

•

III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně –
rekonstrukce komunikace, úsek č. 3 – II. etapa

Stručný popis návrhu stavby:
Komunikace III/2961 propojuje Město Svobodu nad Úpou s centrem Janských Lázní a lokalitou kolem
dolní stanice lanovky na Černou Horu a zajišťuje obslužnost lázeňského města Janské Lázně.
Stav komunikace neodpovídá jejímu stávajícímu a výhledovému využití ani dopravnímu zatížení.
Vozovka je porušena hloubkovou korozí obrusné vrstvy přerůstající ve výtluky, trhlinami
z nespojených vrstev, únavovými trhlinami v okolí kanalizačních šachet.
Cílem této investice je dosáhnout odpovídající kvality vozovky, zajistit požadovanou zatížitelnost a
životnost komunikace i při výhledovém zvýšení provozu na pozemní komunikaci. Zvýšit bezpečnost a
plynulost silničního provozu v lázeňském městě.
Vzhledem k umístění a charakteru stavby je ponechán způsob odvodnění zpevněných ploch, jako byl
ve stávajícím stavu, tj. do silničních vpustí nebo žlabů s tím, že uliční vpusti jsou nově rozmístěny dle
výškového řešení a příčných sklonů vozovky. Odvodňovací zařízení jsou napojena do
rekonstruovaných stok jednotné a dešťové kanalizace.
Vzhledem k výraznému podélnému sklonu komunikace, jsou lokálně navrženy dvojice vpustí a příčné
a podélné odvodňovací žlaby.

•

Popis rozsahu stavební úpravy:
Celá stavba je na průjezdním úseku silnice III. třídy v zastavěném území Města Janské Lázně.
Realizace stavby byla rozdělena do dvou let: v roce 2019 byla realizovaná I. etapa (km 1,928 – km
2,716), v letošním roce od dubna 2020 bude zahájena II. etapa (km 2,716 – 3,347).
II. etapa
(km 2,716 – 3,347)
Etapa je rozdělena na 4 pracovní fáze, které budou realizovány postupně za úplné uzavírky, která se
bude posunovat:
1. Úsek
km 2,716 – km 2,875
Kavárna Kolonáda – Hotel TERRA
2. Úsek
km2,875 – km 3,137
Penzion Janský potok – Městská knihovna
3. Úsek
km 3,137 – km 3,230
ZŠ a MŠ Janské Lázně – Penzion Adélka
4. Úsek
km 3,230 – km 3,347
SkiResort hotel OMNIA Janské Lázně

Jednotlivé úseky na sebe plynně navazují.
•

Technologie:
Dle zhodnocení výsledků diagnostického průzkumu a vzhledem k rekonstrukci vodovodu, dešťové a
splaškové kanalizace a horkovodu je navržena rekonstrukce celé konstrukce vozovky včetně výměny
aktivní zóny v tl. 500 mm. Vzhledem k okolní zástavbě a výškovému řešení vozovky se v maximální
možné míře zachovává stávající stav, pouze lokálně pro vyrovnání nerovností bude upravena niveleta
vozovky, aby bylo dosaženo potřebných příčných sklonů. Tyto lokální výškové úpravy vyvolají úpravu
stávajících chodníkových ploch, které budou předlážděny.
V místě napojení na místní a účelové komunikace dojde k úpravě v napojení krytových vrstev
komunikace a plynulému přechodu podkladních vrstev.
V úseku II. etapy rekonstrukce komunikace III/2961, je nově navržena dešťová kanalizace na odvedení
dešťových vod z komunikace, chodníků a přilehlých domů v km 2,910 - 3,133, stoka D1 v délce
191 m a ve staničení km 3,133 - 3,347, stoka D2 v délce 217 m. Celkem bude osazeno 15 kanalizačních
šachet a 23 ks dešťových vpustí.
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:
SO 101 Rekonstrukce silnice III/2961 km 2,716 – 3,347 (II. etapa)
SO 102 Obnova krytu vozovky v km 3,274 – 3,312
SO 122 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací
SO 131 Vyvolané úpravy stávajících chodníkových ploch v souběhu s rekonstruovanou III/2961
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků (investor Město janské Lázně)
SO 131.2 Vyvolané úpravy chodníků (investor Královéhradecký kraj)
SO 190 Trvalé dopravní značení
SO 191 Trvalé dopravní značení místní komunikace
SO 301 Dešťová kanalizace
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Etapizace stavby:
Stavba je rozdělena na dvě etap, která byla rozdělena do dvou let. V minulém roce 2019 byla
provedena etapa č. I. V letošním roce bude dokončena etapa č. II. Etapizace stavby je nutná z důvodu
zajištění dopravní obslužnosti v lázeňském městě Janské Lázně a dále zajištění časového plnění
objemu stavebních prací.
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Objížďková trasa:
Vzhledem ke zvolenému technickému řešení je stavba rozdělena do 2 let a rozdělena na dvě etapy.
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.
Kompletní rekonstrukce III/2961 v úseku I. etapa km 1,928 – km 2,716 rok realizace 2019
II. etapa km 2,716 – km 3,347 rok realizace 2020

•
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Realizace probíhá za úplné uzavírky
Doprava vedena po objízdných trasách dle situace DIO po silnicích II. třídy v trase Svoboda nad
Úpou – II/296 – II/297 – Janské Lázně
Autobusová zastávka „Janské Lázně, kolonáda“ bude zachována ve stávajícím umístění.

Náklady stavby:

45 439 446,16 vč. DPH

I. etapa

23 641 376,10 vč. DPH vyčerpáno

II. etapa

21 798 070,06 vč. DPH

Zdroj financování:
FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
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Zhotovitel:

M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
Stavbyvedoucí - Ing. Petr Kubíček
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Termíny provedení stavby:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení stavebních prací:
Termín úplné dokončení stavby:

30.03.2020
27.09.2020
08.11.2020

