Tisková zpráva

Název akce:
•

II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa

Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky
je nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 7 – do 8 m. Stavba se nachází
z podstatné části v extravilánu, v intravilánu města/obce. Začátek stavby je v km 5,567. Konec stavby je v km
7,967. Délka stavby je 2,4 km o celkové ploše 21 600 m2. Předmětem tohoto stavebního objektu je
rekonstrukce silnice II/303 procházející městysem Velké Poříčí a městem Hronov. Směrové řešení se realizací
stavby nemění. Celková délka úprav je 2400 m. Technologie opravy je navržena frézováním, tedy odstraněním
obrusné a ložní vrstvy s následnou obnovou. Výškově je objekt ponechán na stávající niveletě se zesílením
konstrukce o 30 mm. Návrh respektuje napojení křižovatkových větví a jednotlivých sjezdů, které jsou
upravovány v potřebné délce. Konec úseku je výškově koordinován s II. etapou této stavby. Základní příčný
sklon je navržen střechovitý 2,5 %. Ve směrovém oblouku se vozovka překlápí kolem osy komunikace ze
střechovitého na jednostranný sklon min.2,5 %. V rámci objektu dojde k sanaci ulámaných krajů vozovky.
Předpokládá se i zlepšení aktivní zóny pomocí vrstev ze ŠD a separace geotextilií. Lemující příkopy budou
pročištěny. Dalšími součástmi stavby je vybudování odbočovacího pruhu u areálu Střední průmyslové školy
propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí, vybudování nových stok dešťové kanalizace nebo
rekonstrukce či úprava stávajících, rekonstrukce propustku v křižovatce s ul. Krausova a rekonstrukce mostu
ev. č. 303-002A přes Zbečnický potok. S touto stavbou budou také probíhat investice souběžných investic
Městysu Velké Poříčí a Města Hronov. Jejich investice spočívají ve zbudování chodníků, cyklopruhů, veřejného
osvětlení, a příslušných pracích na inženýrských sítích.
•

Objízdná trasa:

Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena přes Červený Kostelec a Zbečník.
•

Náklady stavby:

73 219 278,23 Kč vč. DPH

•

Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program

•

Zhotovitel:

„Společnost Velké Poříčí – Hronov“ STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s.

•

Termíny provedení stavby:
Datum zahájení prací:

12.4.2021

Termín dokončení stavebních prací:

23.10.2022

Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:

4.12.2022

•

Foto před stavbou (4 fotky)

