Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje

Opravíme silniční průtah v Těšánkách
Stavební firma se letos opět vrátí na silniční trasu II/432, která vede z Kroměříže do Kyjova.
Bude rekonstruováno více než 900 metrů průjezdního úseku ve Zdounkách-Těšánkách včetně
jednoho mostu. Celkové náklady se blíží 20 milionům korun.
Popis prací
Předmětem díla je stavební úprava silnice II/432 v průjezdním úseku Těšánek, které jsou místní
částí obce Zdounky, a celková přestavba mostu ev. č. 432-016 v místě křížení silnice II/432 a
Divockého potoka nacházejícím se před začátkem Těšánek směrem od Zdounek. V rámci celkové
přestavby mostu bude provedena rekonstrukce silnice v délce 93 metrů. Celková délka řešeného
úseku je 926 metrů.
Stavební úprava silnice v průjezdním úseku místní části Těšánky spočívá v obnově obrusné a ložné
vrstvy včetně případných lokálních sanací další živičné vrstvy. Šířkové a směrové uspořádání
silnice bude zachováno. Součástí stavby je také zřízení nezpevněné krajnice, obnova silničních
příkop v extravilánovém úseku, úprava dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy,
odvodnění povrchu vozovky dešťovými vpusťmi s přípojkami zaústěnými do stávající a nové
kanalizace, výměna poklopů kanalizačních šachet, případně jejich celková rekonstrukce. Bude
vybudován nový levostranný zpevněný příkop z betonových tvárnic délky 218 metrů za nově
osazenou obrubou.
Součástí díla je celková přestavba mostu ev. č. 432-016 včetně demolice stávajícího mostu,
rekonstrukce navazujících úseků silnice II/432 v délce 93 metrů, spočívající v celkové výměně
konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně, úprava koryta Divockého potoka v nezbytném
rozsahu, celková přestavba původního propustku pod silnicí III/43228 (za křižovatkou směrem na
Divoky) včetně jeho zaústění do potoka.
V celém řešeném úseku bude provedeno trvalé vodorovné dopravní značení a osazeno svislé
dopravní značení.
Souběžně se stavbou silnice v průjezdním úseku Těšánek bude obec Zdounky realizovat stavební
úpravu napojení místních a účelových komunikací, úpravu nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti,
stavební úpravu (obnovu) chodníků a výstavbu nového pravostranného chodníku délky 90 metrů
včetně obruby. Obec zde bude rovněž rekonstruovat kanalizaci.
Zhotovitel, cena, termín
Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 19,744
milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím
Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce včetně dopravních omezení byly zahájeny 16.
dubna a ukončeny budou do konce října 2018.
Uzavírky a dopravní omezení
Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách se zachováním provozu všech vozidel.
Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. V místě přestavby mostu ev. č. 432-016
bude provoz veden po provizorní komunikaci. Pokládka obrusné vrstvy (předpoklad 1–2 dny,
sobota, neděle) bude probíhat za úplné uzavírky s vyznačením objízdné trasy.
Co už se udělalo
Na silnici II/432 byly v posledních letech realizovány rekonstrukce v celkové hodnotě přes 220
milionů korun:
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2010: oprava sesuvu v úseku Koryčany - Jestřabice za 6,8 mil. Kč,
2011: rekonstrukce úseku Koryčany - Jestřabice a úseku Roštín - Cetechovice v celkové
hodnotě 32,4 mi. Kč,
2013: rekonstrukce úseku mezi Cetechovicemi a silnicí I/50 za 62 mil. Kč,
2014: dokončena rekonstrukce úseku Vážany - Jarohněvice za 11,7 mil. Kč,
2014: dokončena rekonstrukce průtahu Cetechovicemi za 8,3 mil. Kč,
2014: dokončena rekonstrukce dalšího úseku mezi Koryčanami a Jestřabicemi za 27,8 mil. Kč,
2014: dokončena rekonstrukce průtahu Zdounkami za 16,8 mil. Kč,
2015: dokončena rekonstrukce úseku Střílky - Lískovec za 26,5 mil. Kč,
2015: dokončena rekonstrukce úseku Šelešovice - Olšina za 30,1 mil. Kč.
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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.

