Tisková zpráva

Název akce:
•

III/28430, III/28431 a III/28432 Holovousy

Popis stavební akce:

Jedná se o silnice III. tř., které vykazují množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky
je nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 4,8 do 6,0 m. Stavba se nachází
v extravilánu, ale také v intravilánu obce Holovousy a její části Chodovice. Stavba řeší obnovu stávajícího
asfaltobetonového krytu silnice III/28430, III/28431 a III/28432. Tyto tři silnice tvoří průtah obcí Holovousy od
křižovatky III/28431 se silnicí I/35, přes silnici III/28430 a III/28432 po křižovatku se silnicí I/35.
Rekonstruovaný úsek zahrnuje tři silnice III. třídy o celkové délce 1891 m, přičemž úsek stavby obsahující silnici
III/28432 byl realizován v roce 2021. V roce 2022 dojde k celkové rekonstrukci a tím k dosažení vyhovující
únosnosti a životnosti průjezdného úseku silnic III/28430 a III/28431. Rekonstrukce komunikací bude spočívat
dle jednotlivých úseků v obnově obrusné a ložné vrstvy, případně ve výměně celé konstrukce vozovky, včetně
výměny aktivní zóny.

•

Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikací v roce 2022 bude probíhat za úplné uzavírky ve dvou etapách. Konkrétní postup
prací včetně podrobného návrhu DIO bude součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním návrhu DIO budou
zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby. Fáze a záběry stavby v jednotlivých úsecích budou
naplánovány tak, aby omezení v křižovatkách a napojeních bylo minimální, zejména musí dojít k minimalizaci
dopravních omezení v místě napojení stavby na silnici I/35. Současně bude zajištěn přístup na sousední
pozemky, tj. zajištění přístupu pro pěší a zachování možnosti příjezdu vozidel IZS. Vzhledem k požadavkům na
stálý přístup k přilehlým pozemkům a objektům bude harmonogram výstavby členěn tak, aby omezení
dopravy byla minimální. Pro objízdné trasy budou využity komunikace III/28430, III/28431, III/28432, I/35 a
místní komunikace spojující III/28430 a I/35 v kombinacích dle jednotlivých fází výstavby.

•

Náklady stavby:

20 072 017,60 Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy

•

Zhotovitel:

„Společnost GG+SČ – Holovousy“
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:

