Tisková zpráva
Název akce:
•

III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice

Stručný popis návrhu stavby:

Předmětem stavby je oprava průjezdního úseku silnice III/29912 na území města Hradec Králové.
Stavba začíná v křižovatce ul. Jana Černého/Piletická a končí před vjezdem do areálu Agropodniku; délka
stavby činí 1690 m; návrh výškového, směrového řešení a šířkového uspořádání odpovídá současnému stavu.
Stavba zahrnuje opravu vozovky, sanaci obou okrajů vozovky, návrh odvodnění komunikace, návrh
dopravního značení, návrh kácení a výsadby stromů, obnovu živičného krytu v úseku od křižovatky ul. Jana
Černého/Piletická po konec zastávky MHD Letiště. Stavbou byla vyvolána stranová přeložka silového vedení
NN, která byla již realizována.
Stavba plní dopravní funkci, zajišťuje dopravní infrastrukturu pro motorovou i nemotorovou dopravu.
Význam stavby spočívá ve zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

•

Základní technické parametry:

Délka 1690 m; typ příčného uspořádání MO2k 15/7,5/50; šířka jízdního pruhu 3,0 m, nezpevněné
krajnice šířky 0,5m po obou stranách vozovky; návrhová rychlost Vn = 50 km/h.

•

Popis rozsahu stavební úpravy:

Stavba je situována v intravilánu města HK uvnitř hranice zastavěného území; vyjma počáteční části
je území bez chodníků a veřejného osvětlení; v celém úseku je vozovka oboustranně lemována zeleným
pásem, pás slouží k odvodnění vozovky a jeho součástí jsou vzrostlé stromy.
Stavba začíná v křižovatce silnice III/29912 ul. Jana Černého s MK ul. Piletická a končí před vjezdem
do areálu Agropodniku. Délka řešeného úseku je 1,690 km Rekonstrukce vychází ze zadání objednavatele.

•

Členění stavby:

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
SO 101-1 Oprava vozovky
SO 101-2 Výškové vyrovnání sjezdů
SO 101-3 Sanace okrajů vozovky
SO 101-4 Vsakovací objekty
SO 101-5 Propustky

SO 102 Obnova živičného krytu vozovky
SO 103 Dopraní značení
SO 402 Přeložka silových kabelů NN
SO 801 Vegetační úpravy

•

Etapizace stavby:

Stavba bude provedena jako celek v rámci jedné stavební etapy; postupné předávání úseků nebo
objektů se nepředpokládá.
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky úseku silnice III/29912 a to od křižovatky silnice III/29912
ul. Jana Černého s KK ul. Piletická po konec řešeného úseku. Z důvodů zajištění přístupu do Stavebnin STAG
(km 1,390) bude realizace SO 101 rozdělena na dvě etapy, tak aby byl po celou dobu realizace zajištěn přístup
do těchto stavebnin. Ve třetí etapě výstavby bude realizován SO 102.

•

Objížďková trasa:

Doprava během výstavby
Průjezdní úsek silnice III/29912 bude po dobu výstavby uzavřen, jedná se úsek od křižovatky Jana
Černého (JČ)/Piletická po konec stavby; je uvažováno, že Křižovatka JČ/Piletická bude po dobu stavby v
provozu vyjma období, kdy bude prováděna obnova živičného rytu ul. Jana Černého a průjezd křižovatkou
bude umožněn pouze vozidlům MHD.
Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Dopravně inženýrská opatření (dále DIO) řeší umístění přechodného dopravního značení a zařízení po dobu
výstavby. DIO je navrženo v souladu s TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích.
Veškeré přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovat obslužnost domů pěšími.
Oprava komunikace bude probíhat za plné uzavírky provozu.
Objízdné trasy budou vedeny:
pro vozidla do 3,5t
•
trasa je vedena po stávajících komunikacích: silnice I/33, ul. Koutníkova (I/11), ul. Antonína Dvořáka
(I/11), ul. Pilnáčkova (I/11), ul. Buzulucká (II/2997), ul. Pouchovská (II/2997), ul. Velká (II/2997)
pro vozidla nad 3,5t
•
trasa je vedena po stávajících komunikacích: silnice I/33, ul. Koutníkova (I/11), ul. Antonína Dvořáka
(I/11), ul. Pilnáčkova (I/11), ul. Buzulucká (II/2997), ul. Pouchovská (II/2997), ul. Velká (II/2997)
městská hromadná doprava MHD
•
linka č. 15: DPmHK upozornil na vysoce pravděpodobnou potřebu zajištění obsluhy Předměřic n/L po
dobu realizace stavby; to by znamenalo zřízení další linky obsluhující Předměřice n/L a to přes Plotiště
po ul. Petra Jilemnického; vozidla linky č. 15 by jezdila po současné trase, otáčela by se v ul. Piletická
před vjezdem do areálu Letiště;
•
stavba nevyvolá další objízdné trasy linek MHD vyjma uvedené linky č.15.
silniční linková osobní doprava

•

není vedena uzavřeným úsekem komunikace, stavba tak nevyvolává potřebu objízdné trasy.
Náklady stavby:

26.373.793,97 Kč včetně DPH 21%

Zdroj financování:

FRR, SFDI

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Zastoupený

•

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ48035599
Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ,
na základě plné moci, zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1564

Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací:

19.8.2020

Termín pro dokončení stavby:

27.11.2020

