Tisková zpráva

Název akce:
•

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek,
část I. km 14,830 – 15, 280 (Lanžov)

Stručný popis návrhu stavby:

Investiční akce řeší rekonstrukci stávající silnice II/325 pouze části třetího úseku a to od křižovatky
silnic II/325 x III/32542, pasportní km 14,830 (ZÚ) po křižovatku silnic II/325 x II/284 pasportní km
15,280 (KÚ), včetně rekonstrukce mostu ev. č. 325 - 005 a stávajících inženýrských sítí. Délka tohoto
úseku je 450 m. Stavba se nachází na území Královéhradeckého kraje v okresu Trutnov na stávající
silnici II/325. Řešená oblast v rámci tohoto projektu leží na katastrálním území Lanžov.
V tomto řešeném úseku silnice je navrženo buď zesílení stávajících asf. vrstev, případně kompletní
plná výměna vozovkových vrstev. Součástí stavby je také, úprava vedení veřejného osvětlení, úprava
stávající silniční dešťové kanalizace, zpevnění a rozšíření krajnic, reprofilace stáv. sil. příkopů,
vodorovné a svislé dopravní značení.
•

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty:

SO 103 Silnice II/325 KM 14,830 - 15,280 Lanžov
SO 202 Most ev. č. 325 – 005
SO 303 Úprava silniční kanalizace Lanžov
SO 451 Úprava VO Lanžov
SO 704 Úprava oplocení na parc.č.30 Lanžov
SO 705 Úprava oplocení na parc.č.413/1 Lanžov

•

Dočasné dopravní opatření:

Jedná se o úplnou uzavírku úseku komunikace II/325, zejména z důvodu výstavby plné konstrukce
vozovky a rekonstrukce mostu ev. č. 325 - 005. Stavba bude rozdělena na dvě etapy z důvodu
požadavku obce Lanžov na zajištění přístupu na místní koupaliště (sjezd v km 1,085) v letním období.
Na koupališti je provozován kemp, do kterého je nutné po dobu sezony (červen – srpen) umožnit
příjezd.
Dopravně inženýrské opatření řeší převedení automobilové dopravy na objízdnou trasu po dobu
trvání stavebních prací.
Stavba zasahuje na začátku úseku (km 0,900 = 14,830) do křižovatky se sil. III/32542 a na konci úseku
(km 1,350 = 15,280) do křižovatky se sil. II/284. Doprava v těchto křižovatkách nebude stavbou
omezena.
Tím, že doprava ze stávající silnice II. třídy bude částečně převedena na silnici nižší třídy, konkrétně
na III/28455, a aktuální stav této komunikace nevyhovuje intenzitě dopravy, která na ni bude během
jejího využití jako objízdné trasy převedena. Bude proto nutné tuto komunikaci po provedení
vyrovnávek zesílit položením nové vrstvy asfaltového betonu.

Technicky se přepokládá odfrézování částí nebo celé plochy krytových vrstev, aplikace spojovacího
postřiku, vyrovnávky asfaltovým betonem a pokládka krytu z asfaltového betonu. Celkové zesílení
bude 20 – 40 mm. Přesná lokalizace úprav bude stanovena zástupcem investora v rozsahu
odpovídajícím soupisu prací pochůzkou objízdné trasy. Oprava objízdné trasy proběhne před hlavní
rekonstrukcí silnice II/325.
Objízdná trasa bude vedena po silnici III/28455 z Velkého Vřešťova přes obec Lhotka do Bílých
Poličan, kde se napojí na sil. II/284. Po sil. II/284 bude vedena zpět směrem k Lanžovu až po
křižovatku se sil. II/325, kde se napojí na stávající sil. II/325 směrem na Mostek.
•

Náklady stavby:

17 086 125,14 Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program

•

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s. IČO: 250 18 094

•

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

25.5.2020
22.11.2020
3.1.2021

