Tisková zpráva

Název akce:

•

III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce
komunikace, I. etapa

Popis stavební akce:

Jedná se o silnici III. třídy č. 29920. Začátek stavby je na vjezdu do křižovatky se silnicí I/37, konec stavby je
na začátku stávajícího ocelového mostu ve Stanovicích. Celková délka stavby je 1, 486 km o celkové ploše
6050m². Stavba bude rozdělena do 2 etap. V první etapě bude realizována stavba ve staničení km 0,000 00 –
0,431 50 v k. ú. Kuks, která bude realizována v letošním roce a dokončena v roce 2022. Druhá etapa ve
staničení 0,431 50 – 1,485 90 v k. ú. Stanovice bude realizována následně.

•

I. Etapa (km 0,000 00 – 0,431 50)

SO 101 Komunikace
V rámci rekonstrukce komunikace dojde k odstranění krytů vozovky. Po jejich odstranění budou v celé
délce a šířce rekonstruovaného úseku na k. ú. Kuks odstraněny původní konstrukční vrstvy vč. podloží
komunikace. Povrch vozovky v extravilánu obce Kuks bude nově tvořen asfaltovým krytem a v intravilánu
bude položena nová skládaná žulová dlažba. Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno v intravilánu do
nově vybudovaných uličních vpustí a napojených do stávající kanalizace, v extravilánu otevřeným
příkopem.
SO 201 – Opěrná zeď
Ve staničení km 0,292 00 – 0,337 63 je navržena úhlová železobetonová zeď s kamenným obkladem
v délce 42m.
Opěrná zeď je založena na železobetonovém základovém pasu, dřík opěrné zdi je navržen z monolitického
železobetonu rozdělen na dilatační celky o délce 6m. Do římsy bude ukotveno ocelové zábradlí se svislou
výplní výšky 1,1m.

SO 901 - Dopravně – inženýrské opatření
Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné
uzavírky, se zajištěním obslužnosti přilehlých nemovitostí během provádění stavebních prací a zajištění
převedení pěších přes staveniště.
Stavba bude realizována ve spolupráci Královéhradeckého kraje a Obce Kuks, dle jednotlivých stavebních
objektů.

•

Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena ve směru od Kuksu po
silnici I/37 přes Choustníkovo Hradiště, dále po silnici II/299, ze které se sjede na silnici III/29925 do Žirče,

poté pokračuje po silnici III/29915 a uhýbá na silnici III/29920. Náhradní přístup do Obce Kuks bude veden
přes areál čerpací stanice.

•

Náklady stavby:

14 978 637,24 Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

FRR Královéhradeckého kraje

•

Zhotovitel:

•

Zastoupený

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 774
DIČ:CZ60838774
Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec
Králové
Pavlínou Jiřičkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové

•

Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací – I. etapa (1. část):
Termín dokončení prací I. etapa(1. část):
Datum zahájení prací – I. etapa (2. část):
Termín dokončení prací I. etapa (2. část):
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

13.09.2021
07.11.2021
21.03.2022
08.05.2022
19.06.2022
15 týdnů + 6 týdnů

•

Foto před stavbou (4 fotky)

