Tisková zpráva
Název akce:

•

III/29915 Dvůr Králové nad Labem –
Heydukova, 2. etapa

Stručný popis návrhu stavby:

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice III/29915 (investice
Královehradeckého kraje) a jejího přidruženého dopravního prostoru (sdružená investice města Dvůr Králové)
ve Dvoře Králové na výjezdu z města směrem na Žireč, Jaroměř, Hradec Králové. Komunikace je porušena
hloubkovou korozí obrusné vrstvy přecházející ve výtluky. V celém úseku byla zjištěna nedostatečná
zatížitelnost a zbytková životnost. V rámci rekonstrukce komunikace bude spolupráce s městem Dvůr Králové
nad Labem, které bude upravovat chodníkové plochy v rozsahu souvisejícího záměru „Cyklostezka v ulici
Heydukova – II. etapa“. Dojde také k úpravě místních komunikací, veřejného osvětlení a rekonstrukci
vodovodu v úseku Vojanova – Luční.

•

Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek stavby je ve staničení 10,449 křižovatka s ulicí Všehrdova ve Dvoře Králové. Konec stavby je
v km 10,943 po větev okružní křižovatky na Denisově náměstí. Délka stavby je 496 m.

•

Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení podkladní a krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující
konstrukcí. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.
Objekty pro Královéhradecký kraj:
SO 103 - Silnice III/29915
SO 122 - Vyvolané úpravy místních komunikací
SO 190 - Trvalé dopravní značení III/29915
SO 802 - Náhradní výsadba
SO 901.1 - Dopravně inženýrská opatření – silnice
SO 902 - Oprava objízdných tras
Objekty pro Město Dvůr Králové nad Labem:
SO 123 - Úprava místních komunikací
SO 138 - Chodníky ul. Heydukova – vlevo
SO 139 - Chodníky ul. Heydukova – vpravo
SO 140 - Parkovací zálivy Heydukova
SO 191 - Trvalé dopravní značení místních komunikací
SO 320 - Tlaková kanalizace na p. p. č. 2441/3
SO 340 - Rekonstrukce vodovodu v úseku Vojnarova – Luční
SO 410 - Přípojka NN pro tlakovou kanalizaci
SO 441 - Veřejné osvětlení
SO 803 - Sadové úpravy
SO 901.2 - Dopravně inženýrská opatření – chodníky

•

Etapizace stavby:

Vzhledem ke zvolenému technickému řešení bude část stavby realizována za částečného omezení provozu a
část z úplné uzavírky. Stavba je členěna na fáze tak, aby bylo možné zajistit obsluhu lokality ulic Vojanova a
Luční.
Stavba je dělena na následující hlavní pracovní fáze:
1. fáze úsek Luční - Volanova – realizace vodovodu
2. fáze úsek Všehrdova – Volanova – rekonstrukce komunikace
3. fáze úsek Volanova – okružní křižovatka – rekonstrukce komunikace

•

Objížďková trasa:

Vzhledem ke zvolenému technickému řešení bude část stavby realizována za částečného omezení provozu a
část z úplné uzavírky. Stavba je členěna na fáze tak, aby bylo možné zajistit obsluhu lokality ulic Vojanova a
Luční. Návrh dopravních opatření je předběžný pro účely projednání stavby. Byl takto předběžně projednán s
DI PČR Trutnov a samosprávou.
Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích v trase Sylvárovská – Raisova – 28. května.
Pro odlehčení směru od Jaroměře bude v Žirči značena objízdná trasa přes most směrem na Zboží a II/299.
Pro nákladní a tranzitní dopravu bude značena objízdná trasa po II/299 směr Choustníkovo Hradiště, dále po
I/37 směr Jaroměř. Ve směru od Jaroměře bude uzavírka předznačena v Jaroměři na I/37, včetně omezení
nosnosti mostu v Žirči. Výjimka pro zásobování závodů JUTA a.s. v lokalitě Na Borkách.
V době realizace stavby bude zastávka Dvůr Králové nad Labem, Heydukova bez náhrady zrušena. Cestující
budou moci využívat obousměrně zastávku Dvůr Králové nad Labem, Jaroměřská na stejné lince ve vzdálenosti
cca 350 m nebo zastávky na souběžné ulici Raisova, konkrétně zastávky Raisova a Raisova, Juta.

•

Náklady stavby:

14 001 166,15 Kč vč. DPH

•

Zdroj financování:

FRR – Fond rozvoje a reprodukce KHK

•

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s. IČO 452 74 924

•

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

29.6.2020
20.9.2020
1.11.2020

