Tisková zpráva po dokončení stavby
Název akce:
•

Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem opatření bylo zlepšení brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům
provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu.
•

Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o silnici II. tř., která tvoří spojnici mezi Miletínem a Lázněmi Bělohrad, kde se nachází úsek se
zvýšenou nehodovostí a z tohoto důvodu budou provedena opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
dopravy. Inkriminovaný úsek je v ulici Lázeňská na vjezdu do města od Miletína. Jedná se o směrový oblouk,
ve kterém je na levé straně sjezd do bažantnice a na pravé straně je výjezd z parkoviště pro lázeňské hosty.
Silnice je dvoupruhová s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h. V rámci stavby došlo k odfrézování stávajících
obrusných vrstev v tl. cca 10 cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Byly položeny
nové asfaltové podkladní vrstvy a mikrokoberec. Zároveň došlo k očištění a zpevnění krajnic, osazení silničních
svodidel, osazení doplňujícího dopravního značení, upozorňujícího účastníky silničního provozu na zvýšení
opatrnosti při průjezdu tímto úsekem a k úpravě vegetace – odstranění větví stromů, zasahujících do
průjezdného profilu komunikace.
•

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

•

Financování veřejné zakázky:

29.08.2022
18.09.2022
30.10.2022
3 týdny + 6 týdnů
SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy

•
•

Náklady stavby:
V roce 2022 vyčerpáno:

1,96 mil. Kč včetně DPH
1,96 mil. Kč včetně DPH

•

Zhotovitel stavby:

STRABAG a.s., IČO 608 38 744,

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Pavla Černá, Petr Bulíček

•

Projektant stavby:

VDI PROJEKT s.r.o.

•

Foto před stavbou:

•

Foto po stavbě:

