Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most se vybuduje v blízkosti přehrady Stanovnice
Na silnici III/48711, která vede kolem vodárenské nádrže Stanovnice u města Karolinka do
stejnojmenné osady v Javorníkách, silničáři v letošním roce zbourají most ev. č. 48711-5 a
nahradí jej novým mostním objektem. Během stavby se bude jezdit po provizorním
přemostění v blízkosti stavby.
Popis prací
Původní most ev. č. 48711-5 ve Stanovnici, která je místní části města Karolinky, byl
v nevyhovujícím stavu. Docházelo k jeho zatopení již při průtoku pětileté vody. Zjištěné závady
nebylo možno odstranit údržbou. Předmětem díla je kompletní přestavba mostu včetně stavební
úpravy navazujících částí silnice v celkové délce 138 metrů. Původní most bude odstraněn a na
stejném místě bude postaven nový jednopolový šikmý most o délce přemostění 10,16 metru a
kolmé světlosti 7 metrů. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám založený
plošně.
Součástí stavby bude zřízení objízdné trasy s mostním provizoriem, opevnění břehů koryta v
blízkosti mostu kamennou dlažbou do betonu, ukončenou příčnými prahy, a stavba nového
propustku v délce 15 metrů vyústěného do toku v místě stávajícího nevhodného propustku pod
silnicí.
Souběžně s přestavbou mostu bude společnost CETIN realizovat přeložku sdělovacího vedení a
město Karolinka stavební úpravy připojení dvou sjezdů.
Zhotovitel, cena, termín
Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,534
milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce na
mostě budou zahájeny 16. dubna 2018 a ukončeny v podzimním období tohoto roku.
Uzavírky a dopravní omezení
Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu na silnici III/48711, doprava bude vedena po
provizorním mostu. Objízdná komunikace se již v těchto dnech připravuje. Provoz vozidel zde bude
řízen světelnou signalizací.
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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.

