PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ERDF
PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU GLACENSIS
Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/11.02890

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace požádala o dotaci na
projektovou dokumentaci modernizace přístupové komunikace III/3111 Rokytnice
v Orlických horách – Orlické Záhoří.
Na základě smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci
Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013
č. CZ.3.22/3.3.02/11.02890 je realizace mikroprojektu definovaného takto:
Název mikroprojektu:
Registrační číslo
MONIT.:
Prioritní osa:
Oblast podpory:

Modernizace přístupové komunikace III/3111 Rokytnice v Orlických
horách – Orlické Záhoří
CZ.3.22/3.3.02/11.02890
3. Podpora spolupráce místních společenství
3.3. Fond mikroprojektů

Harmonogram plnění:
1. Termíny přípravy a realizace mikroproketu:
a) datum registrace mikroprojektu u Administrátora Fondu:
b) datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu:
c) datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu:

21. 11. 2011
1. 4. 2012
30. 6. 2013

Modernizace přístupové komunikace III/3111 Rokytnice v orlických horách
– Orlické Záhoří

Předmětná dokumentace řeší „ Rekonstrukci živičného krytu“ silnice III/3111 v úseku
0,000 –1,052 km (od křižovatky se silnicí II/319 po křižovatku se silnicí III/3109) je jednou z
hlavních komunikací v Orlických horách, neboť spojuje města Rokytnici v O.h. a Říčky v
O.h. a umožňuje mimo jiné i přístup do rekreačního a lyžařského střediska v Říčkách.
Zbývající část silnice III/311 (od křižovatky se silnicí III/3109 po křižovatku se silnicí II/311)
je silnicí vedlejší, která však tvoří významnou spojnici mezi sil. II/319 a II/311, dále zajišťuje
svoz dřevní hmoty a je využívána pro rekreační účely.

Začátek stavby je ve staničení 0,000 km = 12,640 (pasport), v uzlovém bodě
křižovatky se silnicí II/319 v Rokytnici v O.h.
Konec stavby je ve staničení 12,640 km = 0,000 (pasport), na hranici křižovatky se
silnicí II/311, poblíž obce Orlické Záhoří.
Délka stavby je 12,640 km.

V opravovaném úseku se na silnici III/3111 připojují následující komunikace silniční
sítě. V km 1,052 se jedná o silnici III/3109, v km 3, 470 pak o silnici III/31010. Dále se na
silnici III/3111 v opravovaném úseku připojují MK, polní a lesní cesty. Podél sil. III/3111
jsou zřízeny zastávky VHD. V trase opravovaného úseku se nachází 5 větších propustků
(kamenná klenba, resp. deska) do rozpětí 2 m a cca 65 ks trubních propustků. Podél
komunikace III/3111 se nachází větší množství vzrostlých stromů.
Stavba se nachází v intravilánu obce Rokytnice v O. h. a dále v extravilánu obcí Říčky
v O. h., Nová Ves v O.h. a Černá Voda u Orlického Záhoří. Silnice III/3111 je vedena v
hornatém terénu a je v celé délce situována v CHKO Orlické hory.
Předmětem „Rekonstrukce živičného krytu“ je oprava horních konstrukčních vrstev
vozovky, tzn. obrusné, resp. ložné vrstvy. V menším rozsahu bude opravena konstrukce
vozovky v celém rozsahu – sanace.
Předmětem „Rekonstrukce živičného krytu“ není změna směrového řešení. V úseku
0,000 – 1,052 km bude stávající komunikace rozšířena o cca 0,6 m na kategorii S 7,0/60. V
úseku 1,052-12,640 km bude provedeno lokální rozšíření vozovky obzvlášť úzkých úseků,
které jsou překážkou dopravního provozu tak, aby minimální šířka vozovky dosahovala 4,5
m.
V rámci RŽK bude stávající niveleta v úseku 0,003 – 1,052 km zvýšena o cca 90 mm,
v úseku 1,052 – 12,622 km o cca 150 mm a v úseku 12,622 –12,640 km o průměrných 80
mm.
Součástí stavby je nezbytná úprava vedlejších ploch a hospodářských sjezdů
přiléhajících k sil. III/3111. Dále pak vyčištění a oprava stávajících odvodňovacích zařízení
(propustky, zatrubnění). V rámci stavby bude provedeno vodorovné dopravní značení a bude
vyměněno, resp. doplněno bezpečnostní zařízení.
Bude provedeno kácení stromů podél komunikace, které jsou překážkou dopravního
provozu, jejichž zdravotní stav je nevyhovující, resp. které brání rozšíření vozovky.. V rámci
stavby bude pokáceno 259 ks stromů stojících mimo les a 23 ks stromů na lesním pozemku.
Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba.
Požadavky Správy CHKO Orlické hory jsou zapracovány v projektové dokumentaci.
Jiné speciální požadavky dotčených orgánů nejsou zpracovateli projektové dokumentace
známy.

Cílem této investice je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice
III/3111 , která po realizaci stavby zajistí zvýšení únosnosti vozovky, bezpečnosti
silničního provozu, zlepšení odvodnění vozovky silnice výměnou ložné a obrusné vrstvy.

