OKRES KLADSKO realizuje mikroprojekt Zpracování komplexní projektové dokumentace
(prováděcího stavebního projektu) pro záměr Přestavba okresní komunikace č. 3236D
Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Překračujeme hranice.
Okresní komunikace č. 3236D, která je předmětem zpracovávaného projektu, začíná na křižovatce
s vojvodskou silnicí č. 389 (KM 0+000) ve vesnici Spalona a končí na křižovatce se státní silnicí č. 33
(KM 14+839) za městem Bystrzyca Kłodzka.
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Navržený způsob přestavby bude odpovídat potřebám automobilového a pěšího provozu, kterým je
tato komunikace zatížena, a navíc umožní pořádání automobilových rallye na trase Bystrzyca Kłodzka
– Spalona. Projektová dokumentace zajistí zpevnění konstrukce vozovky pro zadaná provozní zatížení,
opravená silnice bude mít nejméně 20letou životnost a lepší estetiku. Úsek okresní komunikace
3236D, na který se projekt vztahuje, má délku 14,839 km. Jeho vozovka bude z asfaltového betonu
s obrubou z kamenných kostek, rozšířená místa a odpočívadla budou vydlážděna kamennou kostkou
a chodníky z červenou betonovou dlažbou tloušťky 8 cm. Projekt počítá s využitím všech kamenných
materiálů z původní vozovky a obrubníků.
Celková hodnota projektu činí 53 016,00 eur, z čehož 30 000,00 eur bude uhrazeno dotací
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Navrhovaný termín realizace projektu: červen 2013 listopad 2014.
Hlavním účelem zpracování stavebního projektu přestavby okresní komunikace č. 3236D Spalona Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka je zintenzívnění spolupráce okresu Kladsko
s Královéhradeckým krajem v oblasti realizace nových infrastrukturních projektů v programovém
období evropských fondů 2014-2020. Navázání takové spolupráce je důležité z hlediska příznivých
přeshraničních dopadů realizovaných silničních staveb na polské i české straně.
Komunikace, která je předmětem realizovaného projektu, je hlavní dopravní spojnicí vesnice
Mostowice a hraničního přechodu Mostowice - Orlické Záhoří s městem Bystrzyca Kłodzka
a centrální částí kladského okresu. Protože tato silnice je ve špatném technickému stavu, bude projekt
zahrnovat komplexní modernizaci včetně zlepšení všech jejích parametrů, od přestavby vozovky
a zpevnění její konstrukce, přes úpravu geometrie pro zvýšení plynulosti provozu, až po instalaci
ochranných bezpečnostních prvků (svodidel, zábradlí) a příslušných svislých a vodorovných
dopravních značek. V rámci přestavby bude také obnoveno odvodnění komunikace: příkopy,
propustky a dešťová kanalizace.
Hlavním cílem tohoto mikroprojektu je příprava na velký partnerský infrastrukturní projekt nazvaný
ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTŘICKÝCH HOR.
Projekt umožní navázat úzkou spolupráci mezi okresem Kladsko s Královéhradeckým krajem pro
zlepšení dopravní dostupnosti příhraničních turistických lokalit. Na jeho realizaci čekají samosprávy,
agroturistická zařízení a další subjekty na obou stranách hranice, pro které bude zlepšení dopravního
spojení mezi hraničním přechodem Mostowice - Orlické Záhoří a městem Bystrzyca Kłodzka velkým
přínosem. Realizací projektu se zlepší dopravní dostupnost uvedených lokalit, což přispěje k rozvoji
turistického a hospodářského potenciálu příhraničí, zvýšení konkurenceschopnosti této oblasti
a zkvalitnění života obyvatel, mimo jiné díky pohodlnějšímu cestování a rozšíření nabídky pracovních
příležitostí.
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