Tisková zpráva

Název akce:

•

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

Popis stavební akce:

Jedná se o silnici III. třídy č. 29920, která vykazuje celou řadu trhlin. Okraje vozovky vykazují lokálně sníženou
únosnost doprovázenou lokálními deformacemi. Stavba se nachází v extravilánu a intravilánu Obce Kuks, kde
kryt vozovky je asfaltový s místy ze žulových kostek. V extravilánu Obce Stanovice je kryt vozovky asfaltový.
Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 5,0m do 6,0m. Začátek stavby je ve staničení
km 0,000 00 na vjezdu do křižovatky se silnicí I/37. Konec stavby je v km 1,485 90 na začátku stávajícího
ocelového mostu ve Stanovicích. Celková délka stavby je 1, 486 km o celkové ploše 6050m². Stavba je
rozdělena do 2 etap. První etapa – I. úsek byl realizován v roce 2021 ve staničení km 0,000 00 – 0,153 00 v k.
ú. Kuks. Navazující II. úsek ve staničení km 0,153 00 – 0,431 50, bude realizována v letošním roce. Druhá etapa
ve staničení 0,431 50 – 1,485 90 extravilán v k. ú. Stanovice bude realizována následně.

•

I. Etapa – II. úsek (km 0,153 00 – 0,431 50)

SO 101 Komunikace
V rámci rekonstrukce komunikace dojde k odstranění stávajících krytů vozovky. Po jejich odstranění
budou v celé délce a šířce rekonstruovaného úseku na k. ú. Kuks odstraněny původní konstrukční vrstvy
a provedena pokládka nového podloží. Povrch vozovky bude nově tvořen skládanou žulovou dlažbou
v barvě žluté a osazeny žulové obruby. Odvodnění povrchu vozovky, bude provedeno v podélném a
příčném sklonu, povrchová voda z komunikace bude svedena do nově vybudovaných uličních vpustí,
napojených do stávající kanalizace.
SO 201 – Opěrná zeď
Ve staničení km 0,292 00 – 0,337 63 je navržena úhlová železobetonová zeď s kamenným obkladem
v délce 42m. Zeď bude vystavěna ze dvou základních profilů:
-vyšší zeď ve staničení km 0,292 00 - 0,2998 00, jejíž výška je od 2,5m – 3,0m a nižší zeď ve staničení od
km 0,323 91 – 0,337 63 ve výšce do 2,5 s šířkou základu 1,6m, tloušťka zdi 350mm.
Opěrná zeď je založena na železobetonovém základovém pasu, dřík opěrné zdi je navržena
z monolitického železobetonu rozdělena na dilatační celky o délce 6m. Povrch betonu konstrukce zdi bude
opatřen na místech trvale umístěných pod terénem izolačními nátěry a nátěry proti stékající vodě.
Římsa na opěrné zdi je navržena z ŽB, její povrch bude opatřen ochranným nátěrem. Celková šířka římsy
je 1050mm, přesahující část je široká 250mm a 550mm vysoká, opatřená na spodní hraně okapničkou.
Odvodnění rubu zdi bude provedeno rubovou drenáží DN 150mm.
Přechodové oblasti opěrné zdi budou provedeny zásypem vhodnou zeminou a hutněny po 300mm.
Do římsy bude ukotveno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m v celkové délce 42m.

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. Objízdné trasy budou vedeny po komunikacích I. a II. třídy a dále po
silnici III. třídy.
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 přes
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.
900

•

Náklady stavby celkem:

14 978 637,24 Kč včetně DPH

•

Náklady I. etapu – II. úsek:

11 900 165,57 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:

Termíny zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na
odkazu :
https://uskhk.eu/wp-content/uploads/2022/02/Seznam-staveb-2022_color.pdf

•

Foto před stavbou (4 fotky)

