Tisková zpráva

Název akce:

•

III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně –
Dešťová kanalizace, úsek č. 3

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny
Cílem předmětné veřejné zakázky bylo odvedení dešťových vod z komunikace a přilehlých chodníků.

•

Popis předmětu veřejné zakázky
Celá stavba je na průjezdním úseku silnice III. třídy od čp. 57 (Jánský Potok I) a končí pod čp. 343
(K+K Hotel u lanovky) v zastavěném území Města Janské Lázně ve staničení komunikace km 2,910 –
3,133 – stoka D1 a km 3,133 – 3,347 stoka D2. Pokládka dešťové kanalizace byla prováděna postupně
od spodu tak, aby mohly být srážkové vody po dobu stavby průběžně přepojovány na novou kanalizaci.
Dešťová kanalizace byla provedena v koordinaci s rekonstrukcí silnice – II. etapa a v koordinaci s
výměnou tepelných sítí, jejímž investorem je ČEZ a.s. a rozdělena do dvou stok Stoka D1 a stoka D2.
Stoka D1 ve staničení komunikace km 2,910 – 3,133 má délku 191 m, dimenzi DN 300 a je napojena do
stávající dešťové kanalizace pod čp. 57 a vedena směrem nahoru (směr k lanovce na Černou Horu). Na
stoce bylo osazeno 7 ks šachet a na dešťovou kanalizaci bude napojeno 11 ks uličních dešťových vpustí
a jeden odvodňovací žlab.
Stoka D2 ve staničení komunikace km 3,133 – 3,347 v délce 217 m v dimenzi DN 300 byla zaústěna do
stávající dešťové kanalizace, která je svedena do Janského potoka. Na stoce bylo osazeno 7 ks šachet a
bude napojeno 12 ks dešťových uličních vpustí.
Obě stoky jsou provedeny z plastových trub hladkých spojovaných na hrdla nasunutím. Kanalizační
šachty jsou prefabrikované s kruhovými plovoucími poklopy a rámy.

•

Termíny provedení stavby:
Zahájení a dokončení stavebních a montážních prací na dešťové kanalizaci byly dodrženy.
Souhrn smluvních dohod ze dne:
Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby:

06.12.2019
06.04.2020
25.05.2020
05.07.2020

•

Financování veřejné zakázky:

FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje

•

Náklady stavby:

3 168 040,85 Kč vč. DPH

•

Zhotovitel stavby:

KAMPA – MARYNKA, s.r.o.
Lesní 1060,514 01 JILEMNICE
Stavbyvedoucí: Jiří Marynka, DiS.

•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Klára Bednářová

•

Projektant stavby:

M – PROJEKCE s.r.o, Resslova 956/16, Hradec Králové
Ing. Petr Fiala
Vodohospodářská kancelář Trutnov
Ing. Vlastimil Novotný

