
Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje 

Začíná rekonstrukce průtahu v Karolince 

Částečná uzavírka se světelnou signalizací platí od pondělí 17. července na silnici v Karolince. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje zde prostřednictvím vybraného zhotovitele zahájilo 

rekonstrukci průjezdního úseku v délce 1,1 kilometru. Stavba v hodnotě 9,4 milionu korun 

bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. 

Popis prací 

Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/487 v průjezdním úseku městem Karolinka v délce 1 131 

metrů. Rekonstrukce spočívá ve sjednocení šířky vozovky na 7,0 metru mezi betonovými obrubami. 

Stavební práce budou spočívat v odfrézování stávajícího krytu vozovky v tloušťce maximálně 120 

milimetrů v požadovaném spádu podle podélného profilu komunikace. Osazena bude nová 

betonová přídlažba a dešťové vpusti. Budou vyspravena místa s patrnými výtluky a prosedlinami. 

Následně budou položeny ložná a obrusná vrstva nového krytu vozovky z asfaltového betonu. 

Součástí rekonstrukce silnice je i stavební úprava zastávkových pruhů pro linkovou osobní dopravu. 

„Jde o značně zatíženou silnici v důležité rekreační oblasti údolí Vsetínské Bečvy, Velkých 

Karlovic, Javorníků a Vsetínských vrchů. Podle posledního sčítání dopravy projíždí Karolinkou 

denně asi 4 800 vozidel. Věnujeme této silnici v celé její délce v posledních letech velkou pozornost 

a lze říci, že z větší části je již rekonstruována a s výbornou či dobrou kvalitou povrchu vozovek,“ 

řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. 

Zhotovitel, cena, termín 

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,391 

milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude spolufinancována z prostředků SFDI. Stavební práce 

byly zahájeny 17. července 2017 a ukončeny budou do 20. listopadu 2017. 

Uzavírky a dopravní omezení 

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky 

vozovky, kdy doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Závěrečná pokládka obrusné 

vrstvy bude realizována za krátkodobé úplné uzavírky. 

 

Zlín 19. července 2017 

 

Kontakt:  

Ředitelství silnic Zlínského kraje 

Tel. 577 044 206 

E-mail:  rszk@rszk.cz 

Internetové stránky: www.rszk.cz 

________________________________ 

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. 

http://www.rszk.cz/

