Tisková zpráva

Název akce:

•

III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí –
Doubravice, 3. etapa (km 3,300 – 4,759)

Popis stavební akce:

Jedná se o silnici III. třídy č. 30011, která vykazuje zejména povrchové poruchy, jako jsou ztráta asfaltového
tmelu, koroze, výtluky, vysprávky, mozaikové, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny. Stavba se nachází
z části v extravilánu Obce Zálesí a pokračuje extravilánem na v k. ú. Doubravice a končí v intravilánu Obce
Doubravice v křižovatce se silnicí II/325. Celková délka stavby je 1, 459km o celkové ploše 14 657m².
SO 101 Komunikace
V rámci rekonstrukce komunikace ve staničení km 3,300 – 4,680 bude oprava vozovky provedena reciklací
podkladní vrstvy za studena a pokládkou nového asfaltového krytu vč. lokálních sanací okrajů vozovky a
výměnou aktivní zóny a případnou úpravou parapláně. Komunikace bude odvodněna příčným a
podélným sklonem krytu vozovky do obnovených a pročištěných příkopů nebo do volného terénu.
V intravilánu Obce Doubravice budou povrchové vody svedeny do rekonstruované kanalizace. Stávající
sjezdy budou výškově vyrovnány a napojeny na silnici. V rámci stavby budou obnovena a doplněna
svodidla.
Od km 4,680 do km 4,759 bude provedena oprava vozovky celkovou rekonstrukcí.
SO 301 – Rekonstrukce kanalizace
Od km 4,654 v délce 15m je navržena nová dešťová kanalizace DN 400 vč. dvou nových kanalizačních
šachet. Nová kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v Obci Doubravice.

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 Objízdné
trasy budou vedeny po silnicích III/30011 Zálesí Dvůr Králové n. L. - II/300 Lipnice u Dvora Králové n. L. a
II/325 Doubravice.

•

Náklady stavby celkem:

19 815 415,11Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

FRR Královéhradeckého kraje

•

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 JÍČÍN

•

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 (4 fotky)

