Tisková zpráva

Název akce:

•

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318
Častolovice – I. a II. etapa

Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky
je nevyhovující. Stavební akce řeší rekonstrukci silnice II/318 v intravilánu městyse Častolovice – ulice
Komenského v okrese Rychnov nad Kněžnou. Začátek I. etapy úseku je situován v okraji okružní křižovatky se
silnicí I/11 v provozním staničení km 0,000 a konec úseku se nachází na silnice II/318 v provozním staničení
km 0,490. Úsek II. etapy začíná v km 0,490 a končí v km 1,023. Silnice II/318 je v intravilánovém úseku
dvoupruhová s obrubníky a s přilehlými chodníky ve značném podélném sklonu cca 7 %. V navrhovaném
technickém řešení bude provedena v celém rozsahu nová obrusná vrstva a ložní vrstva. Lokálně jsou
navrhovány sanace asfaltových souvrství a hloubkové sanace konstrukčních vrstev vozovky. Součástí je i
úprava autobusové zastávky Častolovice – Park v obou jízdních směrech. V celém úseku bude provedeno
nutné pročištění systému odvodnění komunikace s lokální výměnou silničních obrub. Dále bude v úseku
rekonstrukce vozovky provedeno vodorovné dopravní značení z dvousložkového plastu bílé barvy, které
výrazně zvýší bezpečnost na silnici. Svislé dopravní značení bude vyměněno a nahrazeno za nové v retroreflxní
úpravě požadované pro silnice II. třídy, tj. RA2. Šikmý přechod pro chodce v km 0,310 bude zkrácen a nové
proveden jako kolmý na osu komunikace. Současně bude proveden v okolí přechodů pro chodce barevný
nátěr pro zvýšení brzdných účinků vozidel se zkrácením jejich brzdné dráhy a zklidnění u zpomalení dopravy
v intravilánu městyse.

•

Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky.
Objízdná trasa varianta č. 1 (pro OA):
Objízdná trasa povede obcí Třebešov po silnici II/3211 a 32011, kde naváže na silnice II/320 do Lična a dále
po silnici II/3209 do Olešnice a Čestic, kde bude pokračovat po silnice I/11 směr Častolovice.

Objízdná trasa varianta č. 2 (pro NA a OA):
Objízdná trasa povede v Solnici a Rychnově nad Kněžnou po silnici I/14, kde u Vamberka naváže na silnici
I/11 směr Častolovice přes Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí.

•

Náklady stavby:

21 436 464,06,- Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy

•

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ 480 35 599
SWIETELSKY stavební s. r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ 480 35 599

•

Termíny provedení stavby:
Datum zahájení prací:

06. 04. 2021

Termín dokončení stavebních prací:

17. 05. 2021

Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu: 28. 06. 2021

•

Foto před stavbou:

