Stavba 514, Lahovice – Slivenec
Základní údaje :
Délka trasy :
MÚK :
Mosty :
Tunely:

6,013 km
2 (Lahovice, Lochkov)
3 z toho estakáda přes údolí Berounky 2,1 km
(nejsou započteny mostní objekty, které jsou na větvích MÚK)
1 dl. 1,658 km (2 pruhy a 3 pruhy - stoupací)

Katastrální území :
Slivenec , Lochkov , V. Chuchle , Radotín , Lahovice , Zbraslav
Územní rozhodnutí vydané MHMP v 05/2003 po odvolání Atelieru pro životní prostředí
nabylo právní moci až 02/2004.
Problematika přípravy v současné době je vyvolána těmito skutečnostmi :
1) Změnou územních plánů iniciovaných obcemi Lochkov, Slivenec, MČ Radotín a
MHMP v průběhu vlastní přípravy stavby 514.
2) Nekonečným jednáním s vlastníkem pozemků v k.ú. Radotín fir. Schäfer – Menk s.r.o.
od. 1
Změna ÚP se týká dvou lokalit
MÚK Lochkov
Zde došlo k úpravě tvaru křižovatky a jejímu mírnému prostorovému posunutí. Na původní
tvar MÚK Lochkov včetně souvisejících objektů je pravomocné stavební povolení. Se
stavebním odborem a odborem dopravy MHMP bylo projednáno, že na tuto úpravu
křižovatky nebude nutná změna ÚR. Byla zpracována a projednána DSP této změny.
Nové stavební povolení bude pravomocné v červenci 2007.
Změna nemá vliv na změnu termínu stavby.
od. 2
Odmítnutím povolení vstupu na své pozemky firmou Schäfer-Menk nelze realizovat některé
objekty, na které je vydáno pravomocné stavební povolení.
Majetkoprávní vztah s firmou Schäfer – Menk není dosud uzavřen. Tento stav, který
neumožňuje uvolnit staveniště pro výstavbu mostu přes údolí Berounky v plném rozsahu,
může negativně ovlivnit termín dokončení této stavby.
Postup výstavby
Stavební postup probíhá v souladu s předloženým HMG.
Úspěšně pokračují práce na hloubené části tunelu a byly též zahájeny práce na ražené části,
kde je vyraženo v kalotě dvou pruhového tunelu cca 510m a tří pruhového tunelu 490 m
Dokončuje se ZS v prostoru Strakonické křižovatky.
Je provedeno kompletní založení mostu přes Slavičí údolí. Jsou zahájeny práce na
Lochkovském mostě .Byla zahájena betonáž šablon pro pilotové založení mostu přes
Berounku . V prostoru MUK Strakonická se vytvářejí podmínky pro přeložky
inž.sítí.Pokračují práce na mezideponii v prostoru větve „K“
Současně se zpracovává realizační dokumentace jednotlivých objektů.

