Tisková zpráva
Název akce:
•

Zvýšení bezpečnosti silnice II/300, km 22,190 - 23,470

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny:

Cílem stavby bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici II.třídy. Na stávajícím nevyhovujícím
úseku silnice II/300 docházelo k častým dopravním nehodám. Řešený úsek začíná od křižovatky se silnicí
III/29929 (km 22,190), konec úseku se nachází na křižovatce I/37 (km 23,470). Délka opravovaného
úseku je 1 280 metrů. Stávající šířka komunikace zůstala zachována. Rozsah stavebních prací zahrnoval
položení dvouvrstvého mikrokoberce EMK 0/8, s výpravou výtluků před samotnou pokládkou vrstvy EMK,
obnova nezpevněných krajnic a doplnění vodorovného a svislého značení. Rozsah výspravy výtluků byl
určen při prohlídce za účasti správce silnice, technického dozoru stavby a zhotovitele na místě stavby
před jejím zahájením.

•

Popis stavby:

Stavba byla provedena v jedné etapě za plné uzavírky z důvodu rozsahu prováděných stavebních prací,
dodržování technologických postupů při výstavbě a obecných požadavků na dopravní obslužnost a přístupu
obyvatel v průběhu stavby. Rekonstrukce vozovky proběhla podle požadavků prováděných technologií za
částečného omezení dopravy a z části dále také za úplné uzavírky silnice s použitím objízdných tras po silnici
I/37, II/300 a II/299. Celková doba provedení stavby činila 1 měsíc, byla provedena od 2.8 do 29.8. 2021.
Objížďkové trasy byly vedeny po silnicích I/37 Kocbeře – Choustníkovo Hradiště a II/299 Choustníkovo
Hradiště Dvůr Králové a II/300 Dvůr Králové po křižovatku II/300 s III/29929 a v opačném směru.

•

Termíny provedení stavby:
Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Uzavírka komunikace byla
k termínu 29. 8. 2021 ukončena, stavba uvedena do provozu a předána majetkovému správci.
Souhrn smluvních dohod ze dne:
Datum zahájení prací:
Termín pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

12. 07. 2021
02. 08. 2021
29. 08. 2021
10. 10. 2021
4 + 6 týdnů

•

Financování veřejné zakázky:

SFDI

•

Náklady stavby:

2 417 289,60 Kč včetně DPH

•

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, 110 00 Praha
Stavbyvedoucí - Ing. Petr Konečný, František Čepička,

•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Daniel Jakwerth,

•

Foto z výstavby

