Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začnou stavební práce na rekonstrukci průtahu v Mistřicích
Rekonstrukce půlkilometrového průjezdního úseku silnice v Mistřicích na
Uherskohradišťsku bude zahájena v druhé polovině dubna 2020. Bude probíhat za úplné
uzavírky. Silniční provoz bude odkloněn na místní komunikace. Práce potrvají do konce
listopadu.
Popis prací
Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/49728 v průjezdním úseku obce Mistřice v délce 549
metrů. Rekonstrukce bude provedena odstraněním původních konstrukčních vrstev, v případě
potřeby sanací neúnosné pláně a položením nových konstrukčních vrstev vozovky. Vozovka bude
lemována betonovými obrubami s přídlažbou ze žulových kostek. Odvodnění vozovky bude
zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které budou
přípojkami napojeny do kanalizace. Součástí stavby jsou oboustranné zastávky linkové autobusové
dopravy, které budou vzhledem ke stísněným prostorových poměrům umístěny v jízdních pruzích.
Součástí stavby ŘSZK bude rovněž přeložka vodovodu v délce 163 metrů.
Obec Mistřice bude investorem dalších, současně probíhajících stavebních prací, které zahrnují:
stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, výstavbu tří nových
parkovacích pruhů, výstavbu nových chodníků včetně veškerých betonových obrub, výstavbu
zárubních a opěrných zídek, přeložku vodovodu v délce 111 metrů, opravu stávající kanalizace,
přeložku nadzemního sdělovacího vedení, přeložku sloupu elektrického vedení nízkého napětí.
Zhotovitel, cena, termín
Zhotovitelem stavby je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí pro ŘSZK
11,266 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 20. dubna a dokončeny do konce
listopadu 2020.
Uzavírky a dopravní omezení
Stavební úpravy na silnici III/49728 a oprava kanalizace budou probíhat za úplné uzavírky silnice.
Stavba bude rozdělena na dvě etapy. I. etapa bude ukončena v křižovatce silnice III/49728 s místní
komunikací v kilometru 1,977, II. etapa bude bezprostředně navazovat na I. etapu. Rozdělením se
umožní dopravní obslužnost obce Mistřice a místní části Javorovec. Objízdná trasa bude
obousměrně vyznačena po místních komunikacích. Ve dvousetmetrovém úseku, kde je šířka místní
komunikace pouze 3 metry, bude doprava řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního
zařízení.
Zlín 7. dubna 2020
Kontakt:
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Tel. 577 044 206
E-mail: rszk@rszk.cz
Internetové stránky: www.rszk.cz
________________________________
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, bylo založeno 1. 10. 2001. Jeho zřizovatelem je Zlínský
kraj. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSZK je výstavby, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich
součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Ve správě ŘSZK jsou všechny silnice II. a III. třídy na území
Zlínského kraje. Dohromady jde o 511 kilometrů silnic II. třídy a 1 254 kilometrů silnic III. třídy. K těmto silnicím patří
také 725 mostů. ŘSZK má 46 zaměstnanců a pracoviště ve všech čtyřech okresech kraje.

