Tisková zpráva
Název akce:

„II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice Jičíněves“
II. ETAPA - rok 2020

•

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/328 v úseku od hranice JC/HK do obce Jičíněves. Začátek úseku je na hranici
okresu JC/HK ve staničení silnice km 29,734 a konec úseku je na křižovatce se silnicí I/32 ve staničení km 38,774
v obci Jičíněves. Celková délka rekonstruovaného úseku je 9,04 km. Stavba se nachází v okrese Jičín v k.ú.
Chroustov, Slavhostice, Kozojedy u Žlunic, Češov, Liběšice, Slatiny, Žitětín a Jičíněves.
Stavba je rozdělena a bude realizována ve třech etapách (etapy viz etapizace stavby níže) přičemž v roce 2020
bude realizována II. etapa, která má začátek v obci Slavhostice u kř. s II/280 a konec v obci Liběšice
(kř. s III/32834).

•

Popis rozsahu stavební úpravy:

Navržená komunikace II/328 kopíruje stávající trasu. Šířkové uspořádání komunikace bude sjednoceno na
upravenou kategorii S 7,5/60. Rekonstrukce vozovky je navržena převážně se zvýšením oproti stávající niveletě dle
místních podmínek o 80 – 120 mm. V průtazích jednotlivých obcí niveleta zachovává stávající výškové uspořádání
trasy silnice II/328. Jedná se o obce Češov, Slavhostice, Liběšice a Jičíněves. V průtahu obce Češov bude provedeno
frézování tl. 50mm a pokládka nového krytu ACO 11+ tl. 50mm. Průtahy obcemi Slavhostice, Liběšice a Jičíněves
jsou navrženy jako kompletní rekonstrukce vozovky navržené dle TP170. V rámci stavby budou vyměněny
potřebné betonové silniční obruby a osazeny do betonového lože. Dále dojde k rekonstrukci příčných a podélných
propustků.

•

Použitá technologie pro úpravu konstrukce II. etapa:

Km 0,966 – 1,397 (Slavhostice), Km 5,443 – 5,934 (Češov - Liběšice) nová konstrukce vozovky (dle TP 170):
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy

ACO 11+

40 mm

Spojovací postřik

PS-E

0,20 kg/m2

Asfaltový beton pro ložní vrstvy

ACL 16+

70 mm

ČSN EN 13108-1:2008

Štěrkodrť 0/32

ŠD

150 mm

ČSN 73 6126

Štěrkodrť 0/32

ŠD

150 mm

ČSN 73 6126

Celkem

510 mm

ČSN EN 13108-1:2008

•

Stavební objekty:

•
•
•
•
•
•

SO 001 Všeobecné a předběžné položky, I. etapa (km 0,000 – 1,277)
SO 002 Všeobecné a předběžné položky, II. etapa (km 1,277 – 5,771)
SO 003 Všeobecné a předběžné položky, III. etapa (km 5,771 – 9,032)
SO 101 Komunikace
SO 102 Dopravně inženýrské opatření
SO 201 Most ev. č. 328 – 018

•

Etapizace stavby:
I. etapa
II. etapa
III. etapa

•

hranice okresu JC/HK – Slavhostice (km 0,000 – 1,277)
Slavhostice – Liběšice (km 1,277 – 5,711)
Liběšice – Jičíněves (km 5,771 – 9,032) – realizace v roce 2019

Objížďková trasa:

Objízdná trasa pro II. etapu (2020), při které budou probíhat stavební práce na úseku z obce Slavhostice do obce
Liběšice bude vedena po silnici II/280 přes obce Vršce, Cholenice až do Kopidlna, kde se napojí na silnici I/32 a po
ní dále přes obce Pševes, Bartoušov až do Jičíněves a z Jičíněves po II/328 do Liběšic.

•

Náklady na II. Etapu v roce 2020:

cca 31 405 550 Kč vč. DPH

•

Celkové náklady:

135 854 747,11 Kč vč. DPH

•

Zdroj financování:

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

•

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

•

Termíny provedení II. etapy:
Termín zahájení stavebních prací II. etapy 2020:
Termín ukončení stavebních prací II. etapy 2020:
Termín úplné dokončení stavby v 2021:

10.8.2020
31.10.2020
12.12.2020

