Tisková zpráva

Název akce:
•

II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa

Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky
je nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 5,7 do 9,0 m. Stavba se nachází
z podstatné části v extravilánu, ale částečně také v intravilánu obcí Osenice, Dětenice a Libáň. Začátek stavby
je ve staničení km 13,729. Konec stavby je v km 18,671. Délka stavby je 4,942 km o celkové ploše 30780,3 m2.
Rekonstrukce komunikace bude spočívat jak v provedení kompletní konstrukce vozovky, tak i výměně pouze
asfaltových vrstev v úsecích dle změn v konstrukci vozovky vycházejících z diagnostiky vozovky. Rekonstrukce
dále spočívá v obnově odvodnění, zprůtočnění příkopů, výměny uličních vpustí, doplnění obrub, úpravy místa
pro přecházení v obci Dětenice. Stávající propustky budou zrekonstruovány. Dále bude provedena
rekonstrukce mostu č. 280-009, který bude ubourán přibližně do úrovně stávajícího betonového dna a na
stávajících základech bude vybudována nová konstrukce mostu. spodní stavba mostu bude sanována.

•

Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace je rozdělena na 7 úseků z čehož vyplývají i objízdné trasy v době realizace
jednotlivých úseků. Rekonstrukce komunikace bude probíhat jak za úplné uzavírky, tak v úsecích, kde šířka
komunikace umožňuje částečnou uzavírku se střídavým provozem na jednom jízdním pruhu.
Nákladní doprava
1. – 7. Úsek (nákladní doprava)
Po celou dobu realizace rekonstrukce komunikace II/280 je navržena objízdná trasa pro nákladní dopravu po
silnici II/279 přes Dolní Bousov, dále po silnici I/16 přes Jičín a poté po silnici I/32 do Kopidlna.
Osobní doprava:
1. - 3. Úsek (začátek úseku v obci Osenice až Dětenice - kř. II/280 x III/2806)
Je navržena částečná uzavírka (po polovinách). Doprava bude řízena v pracovní době pracovníky zhotovitele,
mimo pracovní dobu pomocí semaforů.
4. – 7. Úsek (intravilán obce Dětenice od kř. II/280 x III/2806 po kř II/280 x II/501 v Libáni)
Je navržena úplná uzavírka a jednosměrná objízdná trasa pro osobní dopravu po III/27940 a III/2806 mezi
Libání a Dětenicemi.

•

Náklady stavby:

97 559 126,17 Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program

•

Zhotovitel:

„Společnost GG+SČ – Libáň“
GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
SILNICE ČÁSLAV s.r.o. (společník)
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČO: 284 47 085

•

Termíny provedení stavby:
Termín 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:

