3. Informácia
o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany
Na moste M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany došlo dňa
14.10.2019 ku zrúteniu krajného nosníka do rieky Laborec. Na základe mimoriadnej
prehliadky bol most zaradený do stavebného stavu VII havarijný.
1.

Príprava a rekonštrukcia mosta

Ústav inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
spracoval v decembri 2019 odborný posudok „Experimentálna diagnostika a statické
posúdenie mosta M 158 cez rieku Laborec za obcou Krivošťany“. Z výsledkov a záverov
statickej analýzy vyplýva, že v prípade nerealizovania okamžitej rekonštrukcie by mohlo
v blízkej budúcnosti dôjsť ku zväčšovaniu priehybu, rozvoju trhlín a poškodeniu
prefabrikovaných nosníkov mosta, čo by následne mohlo viesť k ich náhodnému kolapsu.
Dňa 15.01.2020 bola na základe priameho rokovacieho konania uzatvorená Zmluva o dielo
č. 01/01/2020/MI medzi Správou ciest KSK ako objednávateľom a Swietelsky-Slovakia
spol. s r.o. ako zhotoviteľom diela „Odstránenie havarijného stavu mosta M 158 cez rieku
Laborec za obcou Krivošťany“. Predmetom zmluvy sú búracie práce, sprevádzkovanie
náhradného mostného provizória, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane
stavebného povolenia, oprava spodnej stavby, zhotovenie nosnej konštrukcie a vozovky. Dňa
20.01.2020 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. Z mosta bolo odstránených
18 poškodených nosníkov, z toho jeden sa zrútil v októbri 2019.
Zhotoviteľ zabezpečil spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a dňa
14.02.2020 požiadal príslušný stavebný úrad - Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií o vydanie stavebného povolenia.
2.

Dočasné premostenie

Na existujúce mostné piliere bolo osadené dočasné premostenie dĺžky 72 m a šírky 5,2 m.
Dňa 07.02.2020 o 19.00 h bola cez dočasné premostenie spustená premávka vozidiel
do 7,5 tony, na ktorom je vodiacimi doskami oddelený pruh aj pre prechod chodcov. Cestná
premávka po dočasnom premostení je vedená v jednom jazdnom pruhu a je riadená prenosnou
cestnou svetelnou signalizáciou. Dočasné premostenie bolo osadené takým spôsobom,
aby bolo možné realizovať súčasne prestavbu nosnej konštrukcie mosta.

4

3.

Dopravné spojenie prímestskou pravidelnou autobusovou dopravou

Od 17.10.2019 bolo dopravné spojenie z Michaloviec do Strážskeho a späť cez obce Zbudza
a Staré zabezpečené autobusmi prímestskej dopravy s prestupom cestujúcich na zastávke
„Strážske, Krivošťany č. d. 382“.
Od 10.02.2020 je dopravná obslužnosť územia autobusovou dopravou opäť obnovená
v pôvodných časových polohách, podľa platného cestovného poriadku na linke 807421
Michalovce – Oreské – Staré – Strážske. Z dôvodu obmedzenia prejazdu vozidiel
po dočasnom premostení do 7,5 tony, dopravca ARRIVA Michalovce využíva na tejto linke
malokapacitné autobusy značky Iveco typu First.
Cieľom Košického samosprávneho kraja a Správy ciest KSK je rýchla a efektívna
rekonštrukcia mosta, ktorý bude spoľahlivo slúžiť občanom kraja.
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