Tisková zpráva

Název akce:


II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo vyvedení podstatné části dopravy z centra Jičína a z Valdic, čehož bylo
dosaženo propojením obchvatu Jičína u obce Robousy se silnicí druhé třídy II/286 za Valdicemi. Realizací bylo
dosaženo zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců v intravilánech Jičína a Valdic.



Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o novostavbu přeložky silnice II/286 vedoucí kolem města Jičín, která byla 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
se nacházejí oboustranné hospodářské sjezdy z důvodu přístupu na zemědělské pozemky. Sjezdy jsou
provedené jako zpevněné s asfaltovým krytem. Konstrukce komunikace je dle vypočítaných výhledových
intenzit dopravy 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 se nachází mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkodrť fr. 0/63.
V místech okružních křižovatek je konstrukce dlážděného prstence provedena z kamenné dlažby v celkové
tloušťce 630 mm.
S ohledem na bezpečnost silničního provozu, bezpečnost cyklistů a chodců jsou byly na trase vybudovány
podchody z prefabrikovaných rámů. Konkrétně se jedná o podchod pro pěší u Robous v km 0,152 a podchod
pro zvěř u Valdic v km 1,398.
V km 2,271 byl vybudován mostní objekt o délce přemostění 23,0 m. Nosná konstrukce je provedena jako
spřažená železobetonová deska min. tl. 220 mm s prefabrikovanými nosníky z předem předpjatého betonu
výšky 1,20 m.
V rámci protihlukového opatření byly zřízeny dvě protihlukové stěny (PHS Valdice dl. 200 m a PHS Robousy
dl. 202m). Obě protihlukové stěny mají výšku 3 m nad úroveň vozovky.
V rámci realizace silnice II/286 Jičín, Robousy – Valdice byla i příprava území zahrnující úpravu stávajících
vodovodních řádů. Stavba dále vyvolala úpravu meliorací. Byla provedena úprava VO v intervilánech obcí
Valdice a Robousy, přeložka VTL plynovodu a VN ČEZ distribuce a sdělovacích kabelů CETIN. V rámci stavby
byla řešena rekultivace ploch dočasných záborů a sadové úpravy.



Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavba je v provozu v rámci
předčasného užívání.
Datum zahájení prací:
Termín ukončení prací v roce 2018:
Datum zahájení zimní přestávky v roce 2018:
Datum ukončení zimní přestávky v roce 2019:
Datum zahájení prací v roce 2019:
Termín ukončení prací v roce 2019:
Datum zahájení zimní přestávky v roce 2019:
Datum zahájení prací v roce 2020:
Termín ukončení prací v roce 2020:
Datum zahájení zimní přestávky v roce 2020:
Datum ukončení zimní přestávky v roce 2021:
Datum zahájení prací v roce 2021:
Termín dokončení stavebních prací v roce 2021:
Zahájení předčasného užívání:
Doba realizace stavby bez zimní přestávky:

8. 10. 2018
25. 11. 2018
26. 11. 2018
3. 3. 2019
4. 3. 2019
1. 12. 2019
2. 12. 2019
30. 3. 2020
1. 11. 2020
2. 11. 2020
28. 3. 2021
29. 3. 2021
7. 5. 2021
25. 5. 2021

81 + 12 týdnů



Financování veřejné zakázky:

IROP – Integrovaný regionální operační program



Náklady stavby:

210 744 177,47 Kč včetně DPH



Zhotovitel stavby:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
Stavbyvedoucí – Daniel Jerie DiS.



TDS:

Stanislav Raš
Ing. Martin Jelínek – ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Václav Podlipný – ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s



Projektant stavby:

VALBEK spol. s r. o.
Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem
Projektant – Ing. Jan Strnad



Foto před stavbou:



Foto po stavbě:

