Tisková zpráva

Název akce:
•

III/28436 Mlázovice - Choteč

Stručný popis návrhu stavby:

Stavba je situována v Královéhradeckém kraji, v okrese Jičín, v katastrálním území Mlázovice
a Choteč u Lázní Bělohrad. Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Mlázovice a Choteč. Začátek
opravovaného úseku je na silnici III/28436, 13,0 m před koncem obce Mlázovice v provozním
staničení km 2,354. Konec úseku je na začátku obce Choteč v provozním staničení km 0,413. Celková
délka úseku je 1,941 km.
•

Popis rozsahu stavební úpravy:

Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce se přibližuje kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu
od 4,5 do 6,5 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena. Směrové, výškové a šířkové
uspořádání silnice zůstane stávající. Obnova krytu bude provedena s nadvýšením nivelety o 20 mm
včetně případných lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, budou obnoveny
nezpevněné krajnice z R-materiálu. Dále bude obnoveno odvodnění pročištěním příkopů, propustků
a vpustí, budou obnoveny některé propustky a uliční vpusti.
Průběh rekonstrukce:
Provede se frézování asfaltového krytu v tl. 70 mm a očistění povrhu, očištění povrchu a
určení ploch k lokálním sanacím a případně pouze vyrovnávky krajů vozovky. V určených místech se
provede sanace vozovky. Sanace je dvojího druhu: povrchová – geomříží a hloubková – s rozebráním
podkladu vozovky, (předpokládá se sanace 20% v délce obou krajů silnice v šířce 1,0 m). Typ sanace,
místo a rozsah sanace bude určeno po odfrézování asfaltového krytu na základě pochůzky AD + TDS.
Na odfrézovaný povrch se provede infiltrační postřik modifikovanou emulzí C50 PB5 v množství
0,7 kg/m2. V určených místech se provede lokální vyrovnání vozovky asfaltovou vrstvou ACP 16+
průměrné tl. 60 mm. Poté se provede celoplošně pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm
a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. Asfaltové betony budou s pojivem 50/70. V místech
napojení starého a nového krytu se provede kompletní odfrézování nebo rozebrání asfaltového krytu
v tl. 90 mm šířky 2,00 m. V místech napojení starého a nového krytu se provede řezaná spára se
zalitím zálivkou. Mezi jednotlivé nové asfaltové vrstvy se provede spojovací postřik modifikovanou
emulzí C60 PB4 v množství 0,3 kg/m2, pod výztužnou geomříž v množství 0,9 kg/m2.
•

Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:
Stavba je rozpočtově dělena na tři stavební objekty:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 100 - Oprava silnice III/28436
SO 151 - Dopravně inženýrská opatření (DIO)

•

Etapizace stavby

Stavba bude realizována bez dělení na etapy v celém úseku délky 1,941 km za plné uzávěry.
Bude znemožněn průjezd mezi obcemi Mlázovice a Choteč.
•

Objížďková trasa:

Hlavní objízdná trasa ve směru od Mlázovic bude vedena po silnici III/28435, před obcí
Šárovcova Lhota odbočí vlevo a povede po silnici III/28434 přes obec Svatojanský Újezd a dále
povede po silnici II/501 do obce Choteč.
•

Náklady stavby:

10 817 400,00 Kč vč. DPH

•

Zdroj financování:

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

•

Zhotovitel:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČO: 284 47 085

•

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

1.9.2020
26.10.2020
7.12.2020

