Tisková zpráva

Název akce:

•

Most ev. č. 309 – 004 Kounov a obnova krytu
II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa

Popis stavební akce:

Most
Stavba řeší rekonstrukci mostu ev. č. 309-004 a obnovu asfaltobetonového krytu silnice II/309 v intravilánu
obce Kounov v okresu Rychnov nad Kněžnou. Most převádí silnici II/309 přes vodní tok Zlatý potok. Stávající
mostní konstrukce bude demolována a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli.
Délka nového mostu je 13,05 m. Založení objektu je navrženo hlubinné na dvou řadách mikropilot pod
konstrukcí každého základového pasu nosné konstrukce. Na nosné konstrukci je navrhnut izolační systém s
asfaltovým souvrstvím. Po obou stranách mostu bude provedena železobetonová římsa s mostním zábradlím
se svislou výplní. Opěry pod mostem budou opevněny kamennou dlažbou do betonu, dno koryta vodního
toku bude bez úprav. Součástí stavby je rekonstrukce pravostranné nábřežní opěrné zdi, která přímo naváže
na křídlo nového mostu. Tato železobetonová zeď bude nově založena na mikro pilotech. Na zdi bude zřízena
železobetonová římsa s mostním zábradlím, která naváže na mostní římsu. Délka této rekonstruované zdi je
56,1 m. Po dobu rekonstrukce mostu bude doprava převedena na provizorní most, který se bude nacházet v
těsné blízkosti novostavby mostu.
Komunikace
Obnova asfaltobetonového krytu silnice II/309 bude provedena v úseku km 13,347 – km 16,020 provozního
staničení v tloušťce 90 mm. Celková délka úseku rekonstrukce vozovky je 2,673 km. Šířka asfaltobetonové
části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby budou lokální sanace konstrukčních vrstev vozovky,
zpevnění krajnic, hloubení příkopů, obnova prvků odvodnění, výměna svodidel, obnova svislého a
vodorovného dopravního značení. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách
se zachováním provozu všech vozidel.

•

Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu
všech vozidel. Po dobu rekonstrukce mostu bude doprava převedena na provizorní most, který se bude
nacházet v těsné blízkosti novostavby mostu.

•

Náklady stavby:

40 381 555,55,- Kč včetně DPH

Zdroj financování:

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

Společnost Kounov – Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s. r. o., IČ: 25297899, Lupenice 51,
517 41 Kostelec nad Orlicí

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

•

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

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové | IČO: 27502988 | e-mail: uskhk@uskhk.eu | www.uskhk.eu

•

Foto před stavbou (4 fotky)
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