Dvůr Králové je stále rozkopaný, opravy silnic
mají týdny zpoždění
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Rekonstrukce krajských silnic ve Dvoře Králové nabírají dramatický skluz. Výpadovka
na Hradec Králové bude hotová až v září, několik týdnů pozadu je i oprava průtahu
městem k zoologické zahradě, což komplikuje turistům cestu k nejnavštěvovanější
atrakci kraje.
Shoda nešťastných náhod, nebo totální nepřipravenost? Opravy klíčových silnic ve
Dvoře Králové nad Labem za desítky milionů korun postupují hlemýždím tempem.
Obyvatelům při pohledu na poloprázdná staveniště dochází trpělivost.
Už teď je jasné, že výpadovka na Hradec Králové bude místo v červenci hotová
nejdříve v půlce září.
Do dramatického skluzu se dostala i rekonstrukce Benešova nábřeží směrem
k zoologické zahradě. Skončí o týdny později. Podle posledních zpráv bude místo
v září hotová až koncem října. Práce na silnici ze Dvora Králové do Choustníkova
Hradiště se na čtyři týdny úplně zastavily. Stavbaři po odfrézování povrchu zjistili, že
spodní vrstvy vozovky jsou v mnohem horším stavu, než čekali a než předpokládala
projektová dokumentace. Museli proto změnit projekt i smlouvu o dílo. Investice se
prodraží.
„Vícepráce na sanacích se proti projektu téměř šestinásobně zvýšily. Nový termín
dokončení je stanoven na 11. září,“ říká Jiří Brandejs, ředitel Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje.
Další zdržení zapříčinilo špatné napojení nemovitostí do kanalizačních vpustí.
Vodohospodáři proto musí přípojky přepojit do stávající dešťové kanalizace.

Oprava vozovky uzavřela Štefánikovu ulici z centra Dvora Králové. Turisté musejí do
zoo dlouhou objížďkou přes Bílou Třemešnou.
Také rekonstrukce průtahu městem od Denisova náměstí k zoologické zahradě, která
od poloviny června uzavřela důležitou dopravní tepnu ve Dvoře Králové, zrovna
neodsýpá. Po vyfrézování staré asfaltky se stavební práce téměř zastavily.
Až v posledních dnech na Benešově nábřeží pracují početnější party dělníků. První
dva úseky měly být hotové do konce července, stavba se ale o několik týdnů
protáhne. Celá rekonstrukce více než dva kilometry dlouhé silnice za 50 milionů
korun měla skončit v září. Už teď je jasné, že potrvá minimálně o měsíc déle.

Špatně zakreslené kabely a ucpaná kanalizace
Rekonstrukci vozovky ve Štefánikově ulici zastavily problémy s telekomunikačními
kabely. Česká telekomunikační infrastruktura, která dodávala podklady projektantovi,
podle hejtmanství uvedla špatnou polohu kabelů. Po odkrytí vozovky odborníci přišli
na to, že se kabely na pěti místech nacházejí pod obrubníky a zasahují do stavby.
„Nyní pracujeme na vlastním přeložení, bohužel, termíny, které byly dohodnuty,
nejsou dodrženy,“ upozorňuje Jiří Brandejs.
Podle posledních zpráv by přeložky měly být hotové do konce týdne. Až pak budou
stavbaři moci pokračovat v opravě silnice. Podle mluvčí hradeckého kraje Martiny
Götzové není vina na straně investora ani projektanta. „Za tuto situaci s kabely
projektant nemůže,“ zdůrazňuje.
Projekt však provázejí další technické problémy. Dělníci musí na nábřeží upravit
stropy 15 rozměrných šachet, které zasahují do vozovky. Po vyčištění uličních vpustí
navíc zjistili, že potrubí odvádějící dešťovou vodu je neprůtočné. Na několika místech
proto položí nové potrubí. To vše způsobuje další zdržení prací.
První dva úseky měly být hotové na konci července, podle upraveného
harmonogramu budou až začátkem září. Celá páteřní komunikace vedoucí k
zoologické zahradě by měla být průjezdná v posledním říjnovém týdnu. Kompletně
rekonstrukce bude hotová na konci října.
„Opravdu to vypadá, že se na stavbě nic neděje a že zhotovitel ke stavbě přistupuje
nezodpovědně, ale není tomu tak. Bohužel současná situace, která nebyla
způsobena námi, doposud nedovolila plné nasazení,“ říká Martina Götzová.
Aby toho nebylo málo, několikatýdenní zpoždění nabraly také stavební práce v
Puchmajerově ulici. V dubnu zahájená oprava plynovodu, vodovodu a povrchu
vozovky měla být hotová na konci července, protáhne se však až do září. Důvod?
Stavbařům chybí finišér – stroj pro pokládání asfaltu.
„Tyto práce se proto uskuteční během srpna a září,“ konstatoval vedoucí odboru
rozvoje a investic na dvorské radnici Ctirad Pokorný.

Dejte stavbařům pokuty, volají obyvatelé města
Kvůli šnečí rychlosti rekonstrukcí zaznívá od veřejnosti tvrdá kritika i sarkastické
poznámky. „Každý den z práce pozoruji dění na ‚stavbě‘. Zatím jsem nic a nikoho
nezahlédla,“ poznamenala ironicky na sociální síti Adéla Hantschová.
„Tohle v zahraničí neexistuje. Dejte jim pokuty a sankce, ať začnou něco dělat.
Nemají lidi? Jejich problém, nemají se hrnout do něčeho, o čem vědí, že to
nezvládnou. Že to nezvládají, je zřejmé,“ volí mnohem kritičtější tón Miloslav Novák.
Na návštěvnost zoo, do které se není možné dostat z centra Dvora Králové,
překvapivě uzavírky vliv nemají.
„Ve srovnání s loňskou sezonou jsme žádný výpadek nezaznamenali. Návštěvnost
naopak roste,“ potvrzuje mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Od začátku roku do konce
července prošlo turnikety přes 300 tisíc lidí. Vloni to bylo ve stejné fázi sezony o více
než 25 tisíc návštěvníků méně.
Pokud bude trend pokračovat, návštěvnost by na konci roku mohla poprvé za
poslední roky překonat magickou hranici půl milionu. Kvůli absenci menších
parkovacích ploch zahrada zřídila odstavené parkoviště nad čerpací stanicí naproti
velkokapacitnímu parkovišti zoo.
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