Tisková zpráva

Název akce:
•

III/32842 Úlibice – Kacákova Lhota

Stručný popis návrhu stavby:

Stavba řeší obnovu stávajícího asfaltobetonového krytu silnice III/32842 v rámci souvislé údržby
v úseku od křižovatky se silnicí I/35 v intravilánu obce Úlibice, dále pokračuje extravilánem, prochází
intravilánem obce Řeheč a dále pokračuje extravilánem až ke svislému dopravnímu značení začátek
obce Kacákova Lhota, v délce 2,799 km. Začátek úseku je v křižovatce se silnicí I/35 v obci Úlibice.
Konec úseku je u svislého dopravního značení začátek obce Kacákova Lhota.
Celková délka opravovaného úseku je 2,799 km.
•

Popis rozsahu stavební úpravy:

Obnova krytu bude provedena navýšením nivelety o 10 mm v extravilánu, v intravilánu bez navýšení,
lokálně může být vyšší včetně případných lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev
vozovky, budou obnoveny nezpevněné krajnice z R-materiálu, obnovení odvodnění pročištěním
příkopů, propustků a vpustí, budou obnoveny některé propustky a uliční vpusti. Provede se frézování
asfaltového krytu v tl. 80 nebo 90 mm, očištění povrchu a určení ploch k lokálním sanacím a případně
pouze vyrovnávkám krajů vozovky. V určených místech se provede sanace vozovky. Sanace je dvojího
druhu: povrchová – geomříží a hloubková – s rozebráním podkladu vozovky.
•

Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Stavba je rozpočtově členěna na 6 stavebních objektů:
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
SO 101 - Oprava silnice III/32842 v km 0,000 - 1,320
SO 102 - Oprava silnice III/32842 v km 1,320 – 1,863
SO 103 - Oprava silnice III/32842 v km 1,863 – 2,799
SO 151 - Dopravně inženýrská opatření pro SO 101
SO 152 - Dopravně inženýrská opatření pro SO 102
SO 153 - Dopravně inženýrská opatření pro SO 103
•

Etapizace stavby

Během realizace bude stavba rozdělena na 3 etapy navržené podle stavebních objektů:
I.
II.
III.

etapa - výstavba SO 101 bude probíhat v km 0,000 – 1,320
etapa – výstavba SO 102 bude probíhat v km 1,320 – 1,863
etapa - výstavba SO 103 bude probíhat v km 1,863 – 2,799

•

Objížďková trasa:

I. etapa - za plné uzávěry, tzn., že bude znemožněn průjezd mezi obcemi Úlibice a Řeheč. Hlavní
objízdná trasa ve směru od obce Úlibice bude vedena po silnici I/35 a I/16, poté po III/32843 přes
obec Robousy až do obce Kacákova Lhota. Předpokládá se uzavření úseku I. etapy délky 1,320 km.
II. etapa - po polovinách vozovky dle TP 66 schéma B/5.1 a C/4 případně za plné uzávěry při pokládce
obrusné vrstvy, tzn., že bude omezen nebo znemožněn průjezd obcí Řeheč. Průjezd v obci Řeheč
bude řízen stavbou. Hlavní objízdná trasa ve směru od obce Úlibice bude vedena po silnici I/35 a I/16,
poté po III/32843 přes obec Robousy až do obce Kacákova Lhota. Předpokládá se uzavření úseku
II. etapy délky 0,543 km.
III. etapa - za plné uzávěry, tzn., že bude znemožněn průjezd mezi obcemi Řeheč a Kacákova Lhota.
Hlavní objízdná trasa ve směru od obce Úlibice bude vedena po silnici I/35 a I/16, poté po III/32843
přes obec Robousy až do obce Kacákova Lhota. Předpokládá se uzavření úseku III. etapy délky
0,936 km.
•

Náklady stavby:

18 112 490,00 Kč vč. DPH

•

Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,

rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy
•

Zhotovitel:

Společnost GG + KDS – Úlibice (GEOSAN GROUP a. s

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.)
•

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

1.9.2020
26.10.2020
7.12.2020

+

