Tisková zpráva

Název akce:
•

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře - II. etapa

Stručný popis návrhu stavby:

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice II/300 v km
20,410 – 22,194 ve Dvoře Králové na výjezdu z města směrem na stávající silnici I/37 a budoucí D11.
Stavba II. etapy začíná na ulici Tyršova u k čerpací stanice Papoil za křižovatkou s ulicí Nová Tyršova.
Komunikace stoupá mezi zástavbou až do km 20,930, kde stávající zástavba končí. Za ostrým
levostranným obloukem končí v km 21,190 zastavěného území obce. Komunikace stoupá mezi
směrem k lesnímu úseku. Od propustku v km 21,540 prochází za stálého stoupání komunikace až na
konec stavby lesním úsekem. Stavba končí v křižovatce s komunikací III/29929, kde se předpokládá
budoucí napojení této silnice na stavbu D11 a tedy změna vedení trasy silnice II/300.
Součástí záměru je úprava směrového oblouku od km 20,960 do km 21,160 a úprava řešení
odvodnění silnice a přilehlých ploch v lesním úseku od km 21,560 po konec stavby. Místopisně se
stavba týká ulice Krkonošská a extravilánového úseku ke křižovatce se silnicí III/29929.
Stavba bude realizována ve spolupráci Královéhradeckého kraje a Města Dvůr Králové nad Labem,
dle jednotlivých stavebních objektů.
Z hlediska technologie, dle zhodnocení výsledků diagnostického průzkumu, bude na převážné části
stavby realizována rekonstrukce technologií recyklace zastudena a ve zbývajících úsecích s
rozsáhlými zásahy do konstrukce pak celková rekonstrukce.
•

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty:

SO 109 Silnice II/300
SO 119 Obnova krytových vrstev v km 20,145 - 20,485
SO 122 Vyvolané úpravy silnic III.třídy
SO 123 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací
SO 130 Úprava chodníků ul. Krkonošská
SO 131 Nové chodníky ul. Krkonošská
SO 132 Nové chodníky ul. Krkonošská
SO 133 Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná
SO 190 Trvalé dopravní značení II/300
SO 191 Trvalé dopravní značení místní komunikace
SO 440 Veřejné osvětlení
SO 801 Náhradní výsadba
SO 802 Sadové úpravy na ul. Krkonošská
SO 901 Dopravně inženýrská opatření - silnice
SO 902 Dopravně inženýrská opatření - chodníky
SO 903 Oprava objízdných tras

•

Dočasné dopravní opatření
Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice II/300 a svedení dopravy na objízné trasy,
tzn. po silnici II/299 směr Choustníkovo Hradiště a I/37 Kocbeře, a v opačném směru.
Částečně pro vozidla do 14t a autobusy bude vedena doprava po silnici III/29929 a III/29928
Vítězná-Dvůr Králové nad Labem. Před vlastním zahájením uzavírky silnice II/300 bude
realizována oprava objízdné trasy, části komunikace III/29929 a bude provedeno kácení
dřevin podél předmětného úseku stavby silnice II/300.

•

Náklady stavby:

66 527 103,82 včetně DPH

•

Zdroj financování:

IROP – integrovaný regionální operační program

•

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

•

Termíny provedení stavby:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení stavebních prací:
Termín úplné dokončení stavby:

23.3.2020
18.10.2020
29.11.2020

