Tisková zpráva

Název akce:


II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice –
Jičíněves

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 5,8 do 5,9 m. Stavba se nachází
z podstatné části v extravilánu, ale částečně také v intravilánu obcí Slavhostice a Liběšice. Začátek úseku
realizovaného v roce 2021 je v obci Češov v místě křížení s místní komunikací u bývalého hostince v km 34,588
a navazuje tak přímo na úsek realizovaný v roce 2020. Konec stavby je na hranici okresu v km 29,734. Délka
úseku realizovaného v roce 2021 je 4,854 km. Délka stavby je celkem 9,040 km o celkové ploše 54066,36 m2.
Navržená komunikace II/328 kopíruje stávající trasu. Šířkové uspořádání komunikace bude sjednoceno na
upravenou kategorii S 7,5/60. Rekonstrukce vozovky je navržena převážně se zvýšením oproti stávající
niveletě dle místních podmínek o 80 – 120 mm. V průtazích jednotlivých obcí niveleta zachovává stávající
výškové uspořádání trasy silnice II/328. Jedná se o obce Češov, Slavhostice, Liběšice a Jičíněves. V průtahu
obce Češov bude provedeno frézování tl. 50mm a pokládka nového krytu ACO 11+ tl. 50mm. Průtahy obcemi
Slavhostice, Liběšice a Jičíněves jsou navrženy jako kompletní rekonstrukce vozovky navržené dle TP170. V
rámci stavby budou vyměněny potřebné betonové silniční obruby. Dále dojde k rekonstrukci příčných a
podélných propustků, pročištění příkopů.



Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za plné uzavírky. V případě realizace I. etapy (úsek od hranice okresu
po začátek obce Slavhostice) bude objízdná trasa vedena po komunikaci II/328 (chroustov - Kněžnice),
III/32149 (Kněžnice – Hlušice), III/28038 (Hlušice, Sekeřice, Žlunice) a II/280 (Žlunice – Slavhostice). V případě
realizace II. etapy (Slavhostice – Češov) bude objízdná trasa vedena po komunikaci II/280 (Slavhostice, Vršce,
Cholenice, Kopidlno), I/32 (Kopidlno – Jičíněves).



Náklady stavby:

128 890 333,81 Kč včetně DPH



Zdroj financování:

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



Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10
110 00 Praha



Termíny provedení stavby:
Datum zahájení prací:

12. 04. 2021

Termín dokončení stavebních prací:

21. 09. 2021

Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:

02. 11. 2021



Foto před stavbou (4 fotky)

