Tisková zpráva

Název akce:

•

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

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II. třídy, zvýšení bezpečnosti
silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

•

Popis předmětu veřejné zakázky

Stručný popis stavební akce:
Jedná se o silnici II. třídy, která vykazovala množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka
vozovky byla nevyhovující. Stavební akce řešila rekonstrukci silnice II/318 v intravilánu městyse Častolovice –
ulice Komenského v okrese Rychnov nad Kněžnou. Začátek I. etapy úseku byl situován v okraji okružní
křižovatky se silnicí I/11 v provozním staničení km 0,000 a konec úseku se nacházel na silnice II/318
v provozním staničení km 0,490. Úsek II. etapy začínal v km 0,490 a končil v km 1,023. Silnice II/318 byla
v intravilánovém úseku dvoupruhová s obrubníky a s přilehlými chodníky ve značném podélném sklonu cca 7
%. V navrhovaném technickém řešení byla provedena v celém rozsahu nová obrusná vrstva a ložní vrstva.
Lokálně byly navrženy sanace asfaltových souvrství a hloubkové sanace konstrukčních vrstev vozovky.
Součástí byla i úprava autobusové zastávky Častolovice – Park v obou jízdních směrech. V celém úseku bylo
provedeno nutné pročištění systému odvodnění komunikace s lokální výměnou silničních obrub. Dále bylo
v úseku rekonstrukce vozovky provedeno vodorovné dopravní značení z dvousložkového plastu bílé barvy,
které výrazně zvýší bezpečnost na silnici. Svislé dopravní značení bylo vyměněno a nahrazeno za nové
v retroreflexní úpravě požadované pro silnice II. třídy, tj. RA2. Šikmý přechod pro chodce v km 0,310 byl
zkrácen a nové proveden jako kolmý na osu komunikace. Současně byl 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.
Rekonstrukce probíhala za úplné uzavírky.

•

Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavba je v provozu.
Datum zahájení prací:

06. 04. 2021

Termín dokončení stavebních prací:

30. 05. 2021

Termín spuštění do provozu:

07.06.2021

Termín úplného dokončení stavby:

11. 07. 2021

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:

8 + 6 týdnů

•

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

•

Náklady stavby:

26 284 278,62,- Kč včetně DPH

•

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Stavbyvedoucí - Václav Šantora

•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Miroslav Řehák
Marek Hudousek

•

Projektant stavby:

M – PROJEKCE s.r.o.
Projektant – Lukáš Kopeček

•

Foto před stavbou:

•

Foto po stavbě:

