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Skanska opravila silnici mezi obcemi Kaple a
Čelechovice na Hané o měsíc dříve
V úterý 25. října se opět pro řidiče otevřela zrekonstruovaná
silnice mezi obcemi Kaple a Čelechovice na Hané. Silnice byla
uzavřena od středy 27. července.
Společnost Skanska zahájila koncem července opravu silnice mezi
obcemi Kaple a Čelechovice na Hané v délce 1,6 km vedoucí
částečně přes intravilán obce Kaple. Komunikace byla v havarijním
stavu a chybělo i vodorovné dopravní značení, které Skanska
provedla spolu se závěrečnými pracemi, a tak se silnice stala i
bezpečnější. Skanska v obci Kaple rovněž opravila chodníky a
vybudovala nové parkovací zálivy. Součástí stavby byly i sadbové
úpravy.
„Po odfrézování staré živičné vozovky jsme provedli lokální sanaci
nevhodného podloží a dosypali je štěrkodrtí. Celou konstrukci vozovky
jsme následně zrecyklovali za studena a položili jsme nový asfaltový
povrch včetně vodorovného značení a svodidel,“ říká Arnold
Rozehnal ze zhotovitelské společnosti Skanska.
Základní údaje o stavbě:
Název díla: III/44926 Kaple – Čelechovice na Hané
Investor: Správa silnic OL kraje za přispění SFDI a Obec Čelechovice
na Hané
Cena: 20,5 mil. Kč bez DPH
Zhotovitel: Skanska a.s.
Termín: 27. červenec – (plánované ukončení 30. listopad 2016)

Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti
stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na
vybraných trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí více než 43 tisíc jejích
zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 2000 a
zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí,
vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. Administrativní, výrobní a
obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. V oblasti
rezidenčního developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem,
kteří je obývají. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných
zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy společensky
odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.
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