Tisková zpráva

Název akce:
•

II/309 Kounov – Plasnice, I. etapa

Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice II/309 v km 16,020 – 19,630 provozního staničení. Stavba
se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Kounov u Dobrušky, Šediviny a Deštné
v Orlických horách. Obnova krytu bude provedena v tloušťce 90 mm včetně případných lokálních sanací
konstrukčních vrstev vozovky. ZÚ je stanoven na konci obce Kounov (km 2,673 stavebního staničení) a KÚ
v osadě Plasnice v místě autobusové zastávky (km 6,283 stavebního staničení). Celková délka úseku je 3,610
km. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení
příkopů, obnova prvků odvodnění, výměna svodidel, obnova říms a čel propustků, obnova SDZ a VDZ.

•

Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek úseku je stanoven v km 16,020 (km 2,673 stavebního staničení), konec úseku je v km 19,630 (km
6,283 stavebního staničení). Celková délka úseku je 3,610 km.

•

Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Obnova krytu bude provedena v tloušťce 90 mm včetně případných lokálních sanací konstrukčních vrstev
vozovky, budou obnoveny nezpevněné krajnice z R-materiálu, obnova záchytného systému ocelových
svodidel, obnovení odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí, budou obnoveny některá čela a římsy
propustků. Poté se provede pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO
11+ tl. 40 mm.
Předmětnou stavbu tvoří jeden stavební objekt: SO 102 – Obnova silnice II/309 od km 2,673 do 6,283.

•

Etapizace stavby:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu
všech vozidel.

•

Objížďková trasa:

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu všech
vozidel.

•

Náklady stavby:

28 603 409,99 Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury

•

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744

•

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

24.08. 2020
1.11. 2020
13.12. 2020

