Tisková zpráva

Název akce:
•

III/2864 Radim - Dřevěnice

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 5,2 do 7,5 m. Stavba se nachází
na pozemní komunikaci III/2864 v úseku od začátku obce Radim (km 2,864) po křižovatku s III/2861 u začátku
obce Dřevěnice (km 4,242) a na pozemní komunikaci III/2861 v úseku od konce obce Dřevěnice (km 5,576) po
křižovatku s I/16 Na Špici (km 6,369). Délka stavby je 2,171 km. Rekonstrukce komunikace bude spočívat v
provedení sanací okrajů vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace, rozfrézování krytu komunikace,
provedení recyklace za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva a položení nového
dvouvrstvého asfaltobetonového krytu. Součástí rekonstrukce bude v intravilánu obce Radim výměna
betonových obrub u stávajících chodníků a výměna uličních vpustí. Dále budou pročištěny příkopy, dojde k
obnovení sjezdů, bude provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení atd.

•

Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky úseku silnice III/2864 od začátku obce Radim po
křižovatku III/2864 x III/2861 u začátku obce Dřevěnice současně s úsekem silnice III/2861 od konce obce
Dřevěnice po křižovatku s I/16 Na Špici.
Objízdná trasa bude vedena od křižovatky Na Špici po I/16 do Robous a následně po II/286 do Těšína.
Průjezd do obce Tužín přes obec Radim bude zachován.
Obec Dřevěnice bude přístupná z I/16 po komunikaci III/2863.

•

Náklady stavby:

29 335 482,00 Kč včetně DPH

•

Zdroj financování:

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

•

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924

•

Termíny provedení stavby: termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je
uveden v seznamu dopravních staveb na webových stránkách https://uskhk.eu v sekci
STAVBY 2022/STAVBY 2022 – KRAJ.

•

Foto před stavbou:

