Tisková zpráva po dokončení stavby
Název akce:
•

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu stávající komunikace II/327 a zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

•

Popis předmětu veřejné zakázky

Jednalo se o rekonstrukci stávající silnice II/327, která se nachází v okrese Hradec Králové, katastrální
území Chlumec n. Cidlinou, Nepolisy, Zadražany , Zachrašťany , Zábědov a Vysočany u Nového Bydžova.
Rekonstruovaný úsek má délku 6 117,95 m.
Cílem stavby byla rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace, který byl porušen zejména vyjetými kolejemi a
ztrátou makrotextury, dále se v trase vyskytovaly příčné trhliny, nepravidelné trhliny, vysprávky a pokleslé kraje
vozovky.
Zjištěná únosnost vozovky byla kolísavá a v průměru byla vyhodnocena jako nevyhovující se zbytkovou
životností max 8 let.
ZÚ byl u sjezdu k parkovišti Fajn Park, km 0,000 00. KÚ byl před průmyslovou zónou obce Zábědov, v km
6,117 95. Rekonstruovaný úsek má délku 6 117,95 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a
respektuje původní stav s nezpevněnými krajnicemi. Šířka v intravilánu je v rozmezí 7,5 – 8,25 m. V extravilánu je
šířka sjednocena na 6,5 a 7,0 m. Součástí stavby bylo mj. i zpevnění krajnic a rekonstrukce stávajících příčných
propustků. Příkopy byly v celém úseku prohloubeny. Přilehlé nově zatrubněné sjezdy byly plynule napojeny na
obnovený kryt vozovky. Byla provedena obnova VDZ a SDZ.

Navrhovaná stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
SO 101 – ÚSEK 1; km 0,000 00 – km 2,117 75
SO 102 – ÚSEK 2; km 2,117 75 – km 3,005 35
SO 103 – ÚSEK 3; km 3,005 35 – km 3,356 45
SO 104 – ÚSEK 4; km 3,356 45 – km 3,799 39
SO 105 – ÚSEK 5; km 3,799 39 – km 4,970 17
SO 106 – ÚSEK 6; km 4,970 17 – km 5,596 25
SO 107 – ÚSEK 7; km 5,596 25 – km 6,117 95
•

Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací bylo provedeno dle smluvního HMG stavby.

•

Financování veřejné zakázky:

IROP – Integrovaný regionální operační program

•

Náklady stavby:

142,7 mil.,-Kč včetně DPH

•

Zhotovitel stavby:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, Praha 10

•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník, Martin Dvořáček

•

Projektant stavby a autorský dozor:

VDI Projekt s.r.o.,
Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080, DIČ: CZ28860080
Ing. Miroslav Kučera, ČKAIT 0701063
e-mail: miroslav.kucera@vdiprojekt.cz
tel.: 777 589 190

•

Foto před stavbou: (2 - 4 ks)

•

Foto po stavbě: (4 ks)

