Tisková zpráva

Název akce:



„III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava
objízdné trasy pro II/280“

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

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



Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o silnici III. tř., která vykazovala množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka
vozovky byla nevyhovující. Stávající průměrná šířka vozovky je 5,2 m. Stavba se nachází z podstatné části v
extravilánu. Začátek stavby je ve staničení km 0,750. Konec stavby je v km 4,832. Délka stavby je 4,082 km o
celkové ploše 21029,84 m2. Rekonstrukce komunikace v extravilánu spočívala v částečném provedení
krajových sanací, recyklaci za studena na místě, provedení asfaltové vyrovnávky a zhotovení podkladní a
obrusné vrstvy. V intravilánu bylo provedeno celoplošné odfrézování stávajícího asfaltového povrchu,
vyrovnání příčného a podélného sklonu a zhotovení obrusné vrstvy. Dále bylo v rámci projektu řešeno v celém
úseku stavby odvodnění komunikace (vyrovnání příčného sklonu vozovky, čištění stávajících příkopů, čištění
a oprava propustků) a obnova nezpevněných krajnic. V intravilánu obce Dětenice (km 4,620 – km 4,832) došlo
k obnově živičného krytu bez nadvýšení nivelety, včetně provedení krajnic a pročištění příkopů. Práce byly
prováděny postupně po stavebních objektech za úplné uzavírky silnice III/27947.



Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací byly dodrženy. Stavba je v provozu.



Datum zahájení prací:

12.04.2021

Termín dokončení stavebních prací:

20.06.2021

Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:

02.08.2021

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:

10 + 6 týdnů

Financování veřejné zakázky:

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



Náklady stavby:

22 583 572,39 Kč včetně DPH



Zhotovitel stavby:

„Společnost GG+KDS – Dětenice“
GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník)
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
Stavbyvedoucí – Ing. Jan Husa, Miroslav Kunt



TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek, Petr Bulíček



Projektant stavby:

M-PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
Ing. Martin Stejskal



Foto před stavbou:



Foto po stavbě: (4 ks)

