Tisková zpráva po dokončení stavby
Název akce:

•

III/32426 Nechanice – Hrádek,
I. etapa - intravilán

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu stávající komunikace III/32426 a zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.
•

Popis předmětu veřejné zakázky

Silnice III/32426 má místní význam. Prochází a spojuje město Nechanice se státním zámkem Hrádek
u Nechanic a obcí Hrádek. Umožňuje jejich přímou obsluhu a připojuje je na silnice vyšších tříd.
Proběhla I. etapa rekonstrukce silnice, tedy v intravilánu města Nechanic. Řešený úsek prochází v první
polovině své délky zástavbou z obou stran komunikace. V druhé polovině úseku, od staničení km 0,500 se
zástavba nachází pouze po pravé straně komunikace. Intravilánový úsek silnice III/32426 se celým rozsahem
nachází v katastrálním území města Nechanice.
V rámci stavby proběhla rekonstrukce silnice III/32426 včetně obnovení funkčnosti odvodnění. Stavba
koordinovala stavební práce dvou investorů, Královéhradeckého kraje a města Nechanice. V rámci stavby byl
nahrazen morálně zastaralý průtah silnice novým uspořádáním ploch v celém uličním prostoru. Jasně byly
definovány plochy na projíždění vozidel, plochy odstavné i parkovací, byly vybudovány nové nástupní hrany
na zastávkách dálkové hromadné dopravy, byly sjednoceny plochy sjezdů a chodníků. Systém odvodnění nově
využívá retenční schopnost umístěné zeleně v uličním prostoru. Konstrukce vozovky je zcela nová. Stavbou
byly provedeny také vyvolané přeložky/úpravy stávajících inženýrských sítí (vodovod, plynovod, vedení
správců CETIN a ČEZ). V rámci investice města Nechanice došlo také v uličním prostoru k obnově veřejného
osvětlení.
•

Termíny provedení stavby:
Datum zahájení prací:
Datum zahájení přerušení prací:
Datum ukončení přerušení prací:
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

•

Financování veřejné zakázky:

04.04.2022
09.05.2022
22.05.2022
28.08.2022
09.10.2022
19 týdnů + 6 týdnů
SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy

•

Náklady stavby:

17,2 mil.,-Kč včetně DPH

•

Zhotovitel stavby:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Jiří Kava, Marek Štefl

•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek, Tomáš Idunk

•

Projektant stavby:

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Ing. Lukáš Píha

•

Foto před stavbou: (2 ks)

•

Foto po stavbě: (4 ks)

