Tisková zpráva

Název akce:


II/286 Jičín, Robousy – Valdice - přeložka

Popis stavební akce:

Jedná se o novostavbu přeložky silnice II/286 vedoucí kolem města Jičín, která byla zahájena v roce 2018
opravou objízdných tras. Trasa začíná severně od stávající okružní křižovatky silnic I/16 a současné II/286
okružní křižovatkou silnic III/32843, místní komunikace a nové silnice II/286. Dále trasa vede severním směrem
převážně přes zemědělsky využívané pozemky a z východní strany obchází město Jičín a obec Valdice. Severně
nad obcí Valdice se levostranným obloukem trasa vrací k současné silnici II/286, do které je napojena opět
okružní křižovatkou. Délka trasy je 3,5 km. Vnější průměry okružních křižovatek jsou 28 m a 51,5 m. Silnice je
navržena v kategorii S9,5/70 s celkovou šířkou zpevnění 8,5 m. Volná šířka komunikace je 9,5 m. Na
zpevněnou krajnici navazuje krajnice nezpevněná v šířce 0,75 m v místech osazení směrových sloupků, nebo
v šířce 1,5 m v místech osazení svodidel. Směrové řešení je tvořeno přímými úseky a třemi kružnicovými
oblouky s přechodnicemi. Na trase jsou navrženy oboustranné hospodářské sjezdy z důvodu přístupu na
zemědělské pozemky. Sjezdy jsou navržené jako zpevněné s asfaltovým krytem. Konstrukce komunikace je
dle vypočítaných výhledových intenzit dopravy navržena v min. tloušťce 570 mm. Konstrukce vozovky se
skládá z ACO11+ tl. 40 mm, ACL16+ tl. 60 mm, ACP16+ tl. 50 mm. Pod těmito vrstvami je navrženo mechanicky
zpevněné kamenivo a štěrkodrť fr. 0/63. V místech okružních křižovatek je konstrukce dlážděného prstence
navržena z kamenné dlažby v celkové tloušťce 630 mm.
V roce 2021 bude probíhat podkládka ložné a obrusné asfaltové vrstvy, terénní úpravy, dosypání krajnic,
provedení vodorovného a svislého dopravního značení a další dokončovací práce.



Objízdná trasa:

Stavební práce v roce 2021 si nevyžádají objízdné trasy vzhledem k tomu, že místa napojení novostavby na
stávající komunikace, tedy kruhové objezdy u Valdic a Robous byly dokončeny v roce 2020. Stavební práce
v roce 2021 budou probíhat především na nově realizovaném úseku komunikace.



Náklady stavby:

210 744 177,47 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program



Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868



Termíny provedení stavby:
Datum zahájení prací:

29.3.2021

Termín dokončení stavebních prací:

7.5.2021

Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:

30.7.2021



Foto před stavbou

