B178 Nordumgehung Zittau (D)

178

v provozu (7/2000)
délka: 3,6 km cena: 13,2 mil. €

345

Zittau
99
96

ve výstavbì (6/2006 - 9/2008)
délka: 1,3 km cena: 8,9 mil. €

Sieniawka

178

178

Propojení I/35 a B178 (PL)
v pøípravì ( - 9/2008)
délka: 3,8 km kat.: tøída G (2x3,5 m + krajnice 2x2,0m)
cena: 15,5 mil. € (CZ: 2,5 mil. €; D: 13 mil. €)

Porajów

13

Kopaczów
Oldøichov
na Hranicích

Hrádek n.N. – státní hranice ÈR/PL

Silnice I/35 je v úseku Liberec – st. hranice prùbìžnì
rekonstruována (zkapacitòována) a pøekládána do
nové trasy. Mezi Libercem a Bílým Kostelem n.N. již
byla rozšíøena na 4pruhovou (kategorie S22,5). Ke
státní hranici zbývají postavit ještì 2 úseky 2pruhové
silnice (kategorie S11,5).

v pøípravì (4/2007 - 9/2008)
délka: 0,7 km kat.: S 11,5/80
cena: 49,4 mil. Kè

35

Bílý Kostel n.N. – Hrádek n.N.

Hrádek n.N. – obchvat

Václavice v pøípravì (2008 - 10/2010)

v provozu (1997 - 1999)
délka: 3,5 km kat.: S 11,5/80

Hrádek

délka: 8,3 km kat.: S 11,5
cena: 940 mil. Kè

Grabštejn

nad Nisou

35

Chotynì

Mosty Chrastava

35
Pekaøka

I/13 Rozkoš – Bílý Kostel n.N.

Bílý Kostel
nad Nisou

Chrastava

Silnice I tøídy, vícepruhové
v provozu

13

Stráž n.N. – Bílý Kostel n.N.

Silnice I tøídy

v provozu (3/2004 - 6/2006)
délka: 8,4 km S 22,5/80
cena: 977 mil. Kè
- zkapacitnìní (pøestavba na 4pruh)

v provozu
ve výstavbì
v pøípravì

35
Machnín

Polský úsek silnice financuje spoleènì ÈR
(2,5 mil. €) a SRN (13 mil. €). Jedná se o úhradu celkových nákladù na výstavbu nové
silnice, polského podílu na nákladech
na hranièní most pøes Lužickou
Nisu a na výstavbu a rekonstrukci potøebných napojení na polskou sít
státních silnic. Polsko
Krásná
I/13 Stráž n.N. –
pøipraví a postaví na
Studánka
– Krásná Studánka
svém území silnici
v pøípravì (2007 - 2010)
podle práva platného
délka: 4,4 km kat.: S 11,5/70
v Polské republice.
13
cena: 682 mil. Kè
Hranièní pøechody
Svárov
budou postaveny na
Stráž
území ÈR a SRN.
nad Nisou
13

Ostatní silnice
v provozu
MÚK (mimoúrovòová køižovatka)
v provozu
v pøípravì

Liberec – Stráž n.N. 1. stavba
0

1

2

3 km

stav z 3/2007

OK (okružní køižovatka)
v provozu
v pøípravì
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Napojení silnice I/35 na Nìmeckou B178 je øešeno
pøes polské území. Bylo zpracováno nìkolik variant
propojení, vèetnì pøímého pøechodu do Nìmecka.
Z dùvodu zástavby v Zittau, a ekologického vyhodnocení, bylo nakonec vybráno vedení trasy pøes
Polsko.

v provozu (9/1999 - 6/2002)
délka: 0,72 km S 22,5/80
cena: 162 mil. Kè
- nahrazení mostu z 60. let dvìma novými

v provozu (konec 80. let)
délka: 2 km kat.: S 22,5
- stavba nahradila již nevyhovující úsek

Legenda

LIBEREC
–
Zittau

35

B178 Bundesgrenze D/PL (D)

v provozu (konec 80. let)
délka: 2,7 km kat.: R 22,5

Liberec – Stráž n.N. 2. stavba
v provozu (1993)
délka: 1,6 km kat.: R 22,5
- souèástí je hloubený tunel o délce 340 m

LIBEREC

Na nìmecké stranì
probíhá výstavba
silnice B178 v nové
trase, úsek státní
hranice D/PL – Weisenberg (dálnice A4).
Nìmecko chce mít
v roce 2007 rozestavìných všech 43 km
této silnice, náklady
èiní cca 223 mil. €.

