Tisková zpráva
Název akce:

•

II/298 hranice Královéhradeckého kraje –
křiž. se silnicí I/11, intravilán Krňovice
(km 3,680 – 4,220)

Stručný popis návrhu stavby:

Modernizace intravilánu spočívá ve vyfrézování stávajícího krytu, odstranění podkladních vrstev komunikace,
které budou nejednotné z důvodu vybudování nové kanalizace před realizací tohoto projektu a nedostatečné
s ohledem na zatížení nákladní dopravou z pískovny „Marokánka“ Dále dojde k výměně silničních betonových
obrub z důvodu zajištění odvodnění komunikace do nově navržených uličních vpustí, úpravě autobusových
zastávek (zrušení nenormových zálivů a umístění do jízdních pruhů).
Je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení odpovídající provedeným úpravám.

•

Popis rozsahu stavební úpravy:

Řešený úsek začíná začátkem obce Krňovice a končí před mostem evidenční číslo 298-009. Celý úsek je veden
intravilánem a jeho délka je 540 m, dle staničení ŘSD se zájmový úsek nachází cca v km 18,119 – 18,659.

•

Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Modernizace komunikace bude provedena technologií frézování, odstraněním všech podkladních vrstev
v celé šířce vozovky, sanováním zemní pláně v případě neúnosného podloží, položením nových podkladních
vrstev a opětovného nabalení. Dále dojde k odstranění stávajících uličních vpustí a nahrazení novými UV. Na
trase se nachází dva nenormové autobusové zálivy, které budou zrušeny a přemístěny do jízdního pruhu.
Touto změnou dojde k vybudování nových nástupních ploch u autobusových zastávek. Stávající přechod pro
chodce bude posunut tak aby byl zajištěn bezpečný rozhled. Nasvětlení přechodu pro chodce není součástí
této PD (zajišťuje Město Třebechovice pod Orebem).
Součástí rekonstrukce silnice II/298 je i výstavba nové jednotné kanalizace včetně provedení nových
domovních přípojek, které nahrazuje stávající nevyhovující kanalizaci.
Navrhovaná stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
SO – Jednotná kanalizace
So 103 Komunikace km 3,680 – 4,220 – hlavní uznatelné
SO 112.1 – Chodníky a vjezdy - neuznatelné
SO 112.2 – Chodník a vjezdy – vedlejší uznatelné
SO 113 – Napojení MK – vedlejší uznatelné
SO 180 – Dopravně-inženýrská opatření

•

Etapizace stavby:

Výstavba tohoto úseku bude rozdělena na čtyři etapy. Etapa č. 0 je navržena pro stavební práce na provedení
kanalizace v tělese MK od vyústění kanalizace do řeky Orlice po křižovatku se silnicí II/298, etapa č. 1 je

navržena pro stavební práce na provedení kanalizace a rekonstrukci komunikace II/298 v intravilánu obce
Krňovice po křižovatku se silnicí III/29827 (směr Běleč nad Orlicí), etapa č. 2 je navržena pro stavební práce na
provedení kanalizace a rekonstrukci komunikace II/298 v intravilánu obce Krňovice od křižovatky se silnicí
III/29827 (směr Běleč nad Orlicí) po začátek obce Krňovice (ve směru liniového staničení) pro kyvadlový silniční
provoz, etapa č. 3 je navržena pro stavební práce na provedení kanalizace a rekonstrukci komunikace II/298
v intravilánu obce Krňovice od křižovatky se silnicí III/29827 (směr Běleč nad Orlicí) po začátek obce Krňovice
(ve směru liniového staničení) pro plně omezený silniční provoz. Toto rozdělení je provedeno z důvodu
zajištění dopravní obslužnosti pískovny a dopravní obslužnosti obce Krňovice.

•

Objížďková trasa:

Realizace I. etapy:
Objízdná trasa pro veškerý silniční provoz je vedena obousměrně po silnicích II/298, III/29827, III/3082,
I/11/II/298 (Krňovice – Běleč nad Orlicí – Hradec Králové (Svinary) – Blešno – Nepasice - Krňovice, délka trasy
15 km) – křiž. silnic II/298 a III/29827 provoz bez omezení.
Realizace II. etapy:
Objízdná trasa pro veškerý silniční provoz je vedena obousměrně po silnicích II/298, III/29827, III/3082,
I/11/II/298 (Krňovice – Běleč nad Orlicí – Hradec Králové (Svinary) – Blešno – Nepasice - Krňovice, délka trasy
15 km) – křiž. silnic II/298 a III/29827 provoz kyvadlově.
Realizace III. etapy:
Objízdná trasa pro veškerý silniční provoz je vedena obousměrně po silnicích II/298, I/35, I/31, I/11, II/298
(Krňovice – Býšť – Hradec Králové – Blešno – Nepasice - Krňovice, délka trasy 25 km) – křiž. silnic II/298 a
III/29827 uzavřena.
•

Náklady stavby:

27.152.400,- Kč včetně DPH 21%

•

Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program, FRR

•

Zhotovitel:

Zhotovitel:
Společník 1:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Společnost Krňovice
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677 530 02 Pardubice
25253361
CZ25253361
Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Společník 2:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

INSTAV HLINSKO a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
25284959
CZ25284959
Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva

•

Termíny provedení stavby:

Termín zahájení prací 0. etapy (intravilán Krňovice, MK kanalizace):
24.2.2020
Termín zahájení prací I. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 průjezdná):
9.3.2020
Termín dokončení prací I. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 průjezdná): 26.4.2020
Termín zahájení prací II. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 kyvadlově):
27.4.2020
Termín dokončení prací II. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 kyvadlově): 30.6.2020
Termín zahájení prací II. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 neprůjezdná): 1.7.2020
Termín dokončení prací II. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 neprůjezdná): 19.7.2020
Doba realizace stavby:

21+6 týdnů

