Tisková zpráva

Název akce:

•

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují
2.etapa, 1.část

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

Jednalo se o silnici II třídy, která vykazovala množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka
vozovky byla nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybovali v rozmezí od 5,5 – do 7,5 m.
Stavba se nacházela z podstatné části v extravilánu a intravilánu města Jaroměř a obce Rychnovek. Začátek
stavby byl ve staničení 12,706. Konec stavby je v km 16,044. Délka stavby je 3338 m o celkové ploše 21700
m2. Rekonstrukce komunikace spočívala v odfrézování asfaltových vrstev, reprofilaci povrchu, recyklaci
podkladních vrstev a položením nové podkladní, ložné a obrusné vrstvy při zachování stávajícího šířkového
uspořádání a stávající nivelety vozovky. V krátkém úseku cca 200 m před železničním přejezdem došlo ke
kompletní výměně konstrukce vozovky. Stavební úpravou mostu ev.č.285-008 došlo k odstranění jeho
nevyhovujícího stavebnětechnického stavu a je zajištěna vyšší bezpečnost provozu a delší životnost celé
konstrukce. Most z roku 1974 nebyl nikdy zcela rekonstruován, jen byly prováděny nejnutnější opravy.

•

Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací byly dodrženy. Stavba je v provozu. Do termínu úplného dokončení
stavby (předání veškerých dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu) bude požádáno o vydání
kolaudačního souhlasu.
Souhrn smluvních dohod ze dne:

19.03.2021

Datum zahájení prací:

22.03.2021

Termín dokončení stavebních prací:

08.10.2021

Termín úplného dokončení stavby:

19.11.2021

Doba realizace stavby:

26+ 6 týdnů

•

Náklady stavby:

41,8 mil Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program, úseky II. a III. tříd

silnic
•

Zhotovitel stavby:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Stavbyvedoucí: Josef Gärtner na silnici, Petr Jelínek DiS. na most

•

TDS:

Projektant stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník, Ing. Irena Vaněčková
ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8, Karlín 186 00,
Ing. Miroslav Větrovský,

