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FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE  
 
Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2021 dle jednotlivých akcí: 
 
 

Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

 Čerpání celkem 379 709 

  Odbor majetkový 14 932 

1 
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, poplatky – zemědělský 
půdní fond (trvalé i dočasné odnětí) 10 595 

2 
SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov, poplatky – 
zemědělský půdní fond (trvalé i dočasné) 

2 161 

3 
Rekonstrukce komunikace II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu 
Ústí nad Labem - výkupy pozemků 

1 067 

4 SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 764 

5 SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov 140 

6 Ostatní 205 

  Odbor investiční 364 777 

  Oblast kancelář ředitele 53 831 

 Krajský úřad Ústeckého kraje  
38 598 
15 233 

7 - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem 
38 393 

834 

8 - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje 
14 344 

205 

9 - oprava sociálního zařízení, budova D 55 

  Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 130 782 

10 
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, 
p. o. – rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)  

42 748 

11 
Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově 
teoretického vyučování (Dělnická 21) 

25 997 

12 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, 
Neklanova 1806, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy 
(Neklanova 1806)  

13 224 

13 
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a 
datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) 

7 032 

168 

14 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - 
revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, Jezerská 272)  
- I. etapa - kotelna 

5 285 

 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o.  5 024 

15 - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 2 576 

16 
- úprava dvora a parkovacích míst, hřiště, garáže a kanalizace (T. G. 
Masaryka 580) 

2 448 

17 
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - celková oprava 
budovy (Růžová 3) 

3 956 

217 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

 
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, 
Děčín - Libverda, p. o. 

3 225 
600 

18 - celková rekonstrukce objektu auly 
2 717 

600 

19 
- rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování 
vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) 

508 

20 
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 
459, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459) 

3 593 

21 
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p. o. - 
rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu 

2 531 
776 

22 
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, 
Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 
1180) 

2 495 

59 

23 Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy 
338 

1 244 

24 
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - 
rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1) 

1 313 

25 
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, 
Dlažkovice 1, p. o. - přesun slaboproudého vedení z fasády do vnitřních 
prostor objektu 

928 

26 
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - 
revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu 
a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) 

900 

 
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, p. o. 
Teplice  

538 
176 

27 
- sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu 
radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1) 

538 

28 
- výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří 
(Benešovo náměstí č. p. 604/1) 

176 

29 
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny 
(5. května) 

707 

30 
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p. o. - rekonstrukce 
elektro, voda, topení 

432 

31 
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy 
a oprava střechy 

373 

32 
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce 
budovy gymnázia (Komenského 843) 

238 

33 
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - 
výměna stávajících oken a dveří  

230 

34 Ostatní akce 
230 
133 

* Investiční dotace na Labe aréna Štětí – etapa I. 6 072 

  Oblast kultury a památkové péče 16 693 

35 
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké 
náměstí č. p. 517/14 

8 861 

 Oblastní muzeum v Lounech, p. o.  
4 845 
1 237 

36 - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43) 
4 845 

27 

37 - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5) 1 210 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

 Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. 1 676 

38 - Varnsdorf - stavební úpravy muzea 1 521 

39 - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC 155 

40 Ostatní akce 74 

  Oblast sociálních věcí 57 787 

 Domov Brtníky, p. o. 
26 544 

4 057 

41 
- IROP – Demolice a výstavba nového objektu č. p. 122 Domovy pro osoby 
se zdravotním postižením Brtníky 

21 602 

42 - zdroj pitné vody 4 942 

43 - oprava dešťové kanalizace v areálu 4 057 

 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. 
13 051 

1 332 

44 
- Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 
Křečanská č. p. 723 

11 325 

45 - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch 
1 726 

1 332 

46 
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor 
v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací 
a humanizací 

10 254 

 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. 2 539 

47 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova - výměna 
střešní krytiny budov 2, 3 včetně „domečků“ 

2 263 

48 - Domov sociálních služeb Háj u Duchcova – oprava ploché střechy č. 2 276 

49 Ostatní akce 10 

  Oblast zdravotnictví 49 461 

 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. 
49 367 

94 

50 - výstavba výjezdové základny v Lovosicích 28 867 

51 - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, UL 
19 769 

94 

52 - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk  492 

53 - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě 239 

  Oblast dopravy 56 222 

54 
Komunikace III/23756 – Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 
Kololeč 

24 596 

55 Lávka Šébr přes Stožecké sedlo 12 292 

56 Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín 7 820 

57 
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí 
nad Labem 

4 075 

58 Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice 2 658 

59 Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice 1 118 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

60 Komunikace II/118 – Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty 700 

61 Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk Horní Jindřichov 566 

62 Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice 559 

63 Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk Horní Jindřichov 378 

64 Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň 304 

65 Rekonstrukce mostu ev. č. 2501–2 Tvršice 296 

66 Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem 274 

67 Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku 248 

68 Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň 227 

69 Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice 111 

 Oblast investiční 1 

** Služby peněžních ústavů - poplatky na účtu Fondu investic a oprav 1 

  Čerpání celkem 379 709 
 

pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje  
 
 
Z Fondu investic a oprav byly čerpány finanční prostředky zejména na následující akce:  
 
Odbor majetkový 
 
1. Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, poplatky – zemědělský půdní fond 
(trvalé i dočasné odnětí) 
čerpáno 10 595 tis. Kč  
Předmětem akce byla úhrada odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
na pozemcích v katastrálním území Roudnice nad Labem pro stavbu „Nová komunikace 
u města Roudnice nad Labem“. Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři 
okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Stavba je umístěna jižně od města Roudnice nad 
Labem, a to převážně na zemědělské půdě. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení 
v centru města. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019. 
 
 
Oblast kancelář ředitele 
 
7. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí 
nad Labem  
čerpáno 39 227 tis. Kč 
Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celková výše výdajů na akci 
činila 45 800 tis. Kč. V říjnu 2021 byla dokončena rekonstrukce objektu Krajského úřadu 
Ústeckého kraje Velká Hradební 3121/50 v Ústí nad Labem z důvodu navýšení kapacity 
kancelářských prostor a zlepšení technického stavu objektu. V rámci stavebních prací došlo 
k vybourání skladby střechy, střešních nosných železobetonových panelů, nosných ocelových 
příhradových vazníků a ostatních ocelových nosných konstrukcí střechy. Následně byly 
provedeny nové nosní konstrukce vestavby podepřené železobetonovým monolitickým 
sloupem. Ve vnitřních prostorách byly celoplošně odstraněny skladby podlah, bylo provedeno 
nové dispoziční dělení vnitřních prostor, provedeny nové vnitřní rozvody, nové podlahy, 
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obklady a malby, osazeny obložkové dřevěné zárubně a dveřní křídla, instalovány jednotlivé 
zařizovací předměty.  
 
8. Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského 
úřadu Ústeckého kraje 
čerpáno 14 549 tis. Kč 
Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celková výše výdajů na akci 
činila 27 150 tis. Kč. V březnu 2021 byla dokončena oprava sociálních zařízení a drobné 
dispoziční změny sociálního zázemí v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje. Byla 
provedena výměna stávajících rozvodů zdravotně technické instalace, zařizovacích předmětů, 
vnitřních dveří jednotlivých toalet, změna uložení přívodů vody, úprava vzduchotechniky, 
elektroinstalace a ústředního topení.  
 
 
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
 
10. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. – rekonstrukce 
bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 
čerpáno 42 748 tis. Kč 
Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 75 000 tis. Kč. V lednu 2020 byly zahájeny 
stavební práce na kompletní rekonstrukci budovy tělocvičny a bazénu v areálu Střední 
zdravotnické školy Most. Navržené řešení zahrnuje výměnu výplní otvorů a modernizaci 
obvodového a střešního pláště, dispoziční úpravy, stavební úpravy uvnitř objektu (výměna 
podhledů, obkladů, podlah apod.), rekonstrukci a modernizaci bazénové technologie 
a technického zařízení budovy (vzduchotechnika, silnoproudé elektroinstalace a slaboproudé 
elektroinstalace). Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2022. 
 
11. Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově 
teoretického vyučování (Dělnická 21) 
čerpáno 25 997 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 29 050 tis. Kč. V září 2021 byla dokončena oprava 
sociálních zařízení v budově teoretického vyučování - výměna všech zařizovacích předmětů, 
zdravotní instalace, obkladů stěn, podlahové krytiny (dlažby), oprava omítek a nátěrů, výměna 
dveřních křídel, vypínačů, zásuvek a svítidel. Sociální zařízení byla rozdělena podle účelu 
na sociální zařízení pro potřeby studentů, zaměstnanců a pro osoby se zdravotním 
postižením.  
 
12. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, 
Neklanova 1806, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy 
čerpáno 13 224 tis. Kč 
Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 26 500 tis. Kč. V červenci 2020 byly zahájeny 
stavební práce v rámci I. etapy na rekonstrukci a zateplení střech všech objektů v areálu školy. 
Cílem realizace akce je zlepšení tepelně - technických vlastností a zajištění snížení 
energetických nákladů. Z důvodu výskytu chráněného ptactva a čekání na zpracování 
znaleckého ornitologického posudku na další postup byly stavební práce přerušeny, 
dokončení stavebních prací se předpokládá v průběhu roku 2022. 
 
13. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace 
a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) 
čerpáno 7 200 tis. Kč 
Financování akce probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. Celková výše výdajů na akci 
činila 10 700 tis. Kč. V prosinci 2021 byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci 
nevyhovujících vnitřních rozvodů elektroinstalace a výměnu souvisejících zařízení v objektu 
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školy včetně souvisejících stavebních prací (silnoproud, slaboproud, ozvučení tělocvičny, 
telefonní ústředna).  
 
14. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace 
areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - I. etapa - kotelna 
čerpáno 5 285 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 6 700 tis. Kč. V listopadu 2021 byly v rámci I. etapy 
revitalizace areálu dokončeny stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu plynové kotelny 
včetně instalace kaskády tří stacionárních kondenzačních kotlů, každý o výkonu 232,9 kW 
(80/60oC), regulovatelný výkon kotle je 42,9-250 kW (50/30oC). Celkový výkon zdroje tepla 
je 750 kW. 
 
17. Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - celková oprava budovy 
(Růžová 3) 
čerpáno 4 173 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 4 250 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. Realizace akce byla dokončena v listopadu 2020, faktura za stavební 
práce byla uhrazena v lednu 2021. Byla provedena kompletní oprava fasády včetně otluků 
a nových vrstev, výměna oken, oprava střechy a střešních vikýřů, oprava terasy v druhém 
nadzemním podlaží, úprava sociálních zařízení v prvním podzemním podlaží, úprava 
vstupního schodiště a opěrné zdi a drobné stavební úpravy v učebnách. Byl vyměněn stávající 
kotel na tuhá paliva za nový závěsný plynový kondenzační kotel. 
 
18. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - 
Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly 
čerpáno 3 317 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 36 100 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. Realizace akce byla dokončena v listopadu 2020, začátkem roku 2021 
proběhlo konečné vyúčtování stavebních prací a technického dozoru. Byla provedena celková 
rekonstrukce stávajícího objektu auly, která je součástí areálu střední školy zahradnické 
a zemědělské. Součástí stavebních prací byla dispoziční úprava vnitřního schodiště do třetího 
nadzemního poschodí, sanace prvního nadzemního poschodí, rekonstrukce elektroinstalace, 
topení, oprava fasády, výměna střešní krytiny a úprava hygienických zařízení v celé stavbě 
tak, aby splňovala vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
 
20. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p. o. - 
rekonstrukce elektroinstalace   
čerpáno 3 593 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 20 400 tis. Kč. V lednu 2021 byly dokončeny stavební práce 
na kompletní rekonstrukci silnoproudých rozvodů, rozvaděčů a umělého osvětlení včetně 
slaboproudých rozvodů. Vzhledem k tomu, že původní podhledy byly provedeny 
vápenocementovou omítkou na rabicovém pletivu na kovové konstrukci zavěšené 
do železobetonové stropní desky, musely být provedeny podhledy nové, ze sádrokartonových 
desek na kovovém křížovém rastru.  
 
21. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, p. o. - rekonstrukce 
elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu, rekonstrukce sportoviště, parkoviště, 
výstavba altánu 
čerpáno 3 307 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 20 200 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. V březnu 2021 byly dokončeny stavební práce na odstranění 
havarijního stavu elektroinstalace, rekonstrukci technického zázemí v suterénu, kde se 
nachází šatny a kuchyně. V rámci realizace akce byla provedena výměna vybavení kuchyně, 
a s tím související stavební úpravy, opravy některých vnitřních povrchů podlah a stěn. 
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V kuchyni bylo nově vybudováno sociální zařízení pro personál kuchyně. Součástí stavebních 
prací byla také rekonstrukce povrchů stávajícího multifunkčního sportoviště, stávajícího 
parkoviště a výstavba nového altánu na zahradě v areálu dětského domova.  
 
* Investiční dotace na Labe aréna Štětí – etapa I. 
6 072 tis. Kč  
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto 
o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe 
aréna Štětí - etapa I. s původně přepokládaným termínem ukončení realizace projektu 
do konce roku 2017, který byl v průběhu realizace na základě dodatků ke smlouvě několikrát 
prodloužen až na 31. 12. 2021. Na základě výše uvedené smlouvy poskytuje Ústecký kraj 
spolku Labe aréna, z. s. dotaci účelově pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo 
souvisejících s realizací projektu. V roce 2021 byla z této investiční dotace poskytnuta příjemci 
částka ve výši 6 072 tis. Kč na úhradu faktur za osazení akustických obkladů v tělocvičně 
a posilovně, instalaci a montáž okenních rolet, úpravu elektroinstalace a elektronického 
zabezpečovacího systému, doplnění kamer, dodávku a montáž fotovoltaického systému 
s bateriemi, dokončení dílčích plnění projektové dokumentace včetně vydání kolaudačních 
souhlasů, autorský dozor, technický dozor stavby a činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Vzhledem k termínu ukončení realizace projektu ke dni 31. 12. 2021 
a nedočerpání části dotace ve výši 23 183 tis. Kč byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 088/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 schválen dodatek č. 6, který upravuje výši 
poskytnuté dotace. Z účelové investiční dotace na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí 
- etapa I. bylo poskytnuto celkem 36 817 tis. Kč. 
 
 
Oblast kultury a památkové péče 
 
35. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí 
č. p. 517/14) 
čerpáno 8 861 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 23 105 tis. Kč. V prosinci 2021 byla dokončena oprava 
střechy na budově č. p. 517/14. V rámci stavebních prací byla provedena výměna střešní 
krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik 
a oprava poškozené fasády zatékáním.  
 
36. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. -  přebudování historické expozice husitství 
(Pivovarská 43) 
čerpáno 4 872 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 33 950 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. V únoru 2021 byly dokončeny stavební práce, v rámci kterých byla 
provedena rekonstrukce vnitřních částí budovy, celková rekonstrukce střešního pláště včetně 
zateplení podlahy v podkroví, dozdění komínů, výměna oken do dvora, obnova fasád, 
rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukce interiéru průjezdu a nádvoří 
a restaurování arkýře (kamenické práce). Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnovala 
novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného 
systému na podlahové vytápění. V rámci rekonstrukce střešního pláště byla použita jako nová 
střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře byla použita břidlice (dosud všude měděný 
alukryt).
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Oblast sociální péče 
 
41. Domov Brtníky, p. o. - IROP – Demolice a výstavba nového objektu č. p. 122 Domovy 
pro osoby se zdravotním postižením Brtníky 
čerpáno 21 602 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 41 630 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v lednu 2020. 
Předmětem stavebních prací bylo odstranění stavby č. p. 122 a následné vybudování nového 
objektu, který bude využíván jako domov pro osoby se zdravotním postižením. V objektu byly 
vybudovány samostatné domácnosti (byty). Objekt je založen na základových pasech 
z vyztuženého betonu a na železobetonové základové desce. Celý objekt je proveden 
ve zděné systémové technologii z broušených tepelně izolačních keramických bloků včetně 
keramických stropů. Nové konstrukce podlah v 1. nadzemním podlaží jsou od terénu chráněny 
hydroizolací a jsou tepelně izolovány. Nová okna a balkonové dveře jsou dřevěné z masivu 
s izolačním dvojsklem. Dveře a okna ve vstupní chodbě se schodištěm jsou hliníková. Nová 
střešní krytina je navržena z vláknocementových skládaných šablon černé barvy tak, aby 
korespondovala s okolní zástavbou. Konstrukce krovu je navržena dřevěnou vazníkovou 
konstrukcí ve tvaru sedlových střech. Konstrukce zastřešených balkonů jsou ocelové 
s podlahami z dřevoplastových prken. Zpevněné plochy okolo objektu jsou provedeny 
z betonových dlažeb. Financování akce probíhalo z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, 
protože akce původně nesplňovala podmínky pro poskytnutí dotace. Zůstala ale zařazena 
mezi náhradními projekty a v listopadu 2020 bylo následně vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 82. výzva - Rozvoj sociálních 
služeb (sociálně vyloučené lokality) II. Proplacení dotace proběhlo v březnu 2022 zpětně 
po dokončení celé akce - realizace byla dokončena v II. polovině roku 2021. 
 
42. Domov Brtníky, p. o. – zdroj pitné vody 
čerpáno 4 942 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 5 576 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v srpnu 2021. Předmětem akce je dodání a instalace (zabudování) boxu úpravny 
vody a zpracování dokumentace skutečného provedení obsahující fotodokumentaci 
a geodetické zaměření. Součástí dodávky boxu je přivedení zdroje elektrické energie 
a osazení čerpadla do šachtice vrtu. Budou použita ponorná čerpadla. Sací otvory odběrného 
zařízení budou v takové hloubce, aby se vyloučilo nasávání vzduchu při nejmenším 
přípustném snížení hladiny vody za odběru vody z vodního zdroje a nasávání kalu ze dna 
vodního zdroje. Součástí dodávky je i výtlačné vodovodní potrubí od čerpadla do šachtice. 
Z šachtice bude výtlačné potrubí ukončeno v boxu úpravny vody a bude uloženo na pískovém 
obsypu v hloubce minimálně 80 cm pod terénem. Vodovodní přípojka z boxu úpravny vody 
bude provedena s propojením se stávající vodoměrnou šachtou na pozemku stavebníka 
včetně propojovacích armatur. Na vodovodní přípojce bude umístěna plastová šachta 
vodoměrná rozbočná pro propojení se stávajícími rozvody. Dokončení dodávek a instalace 
boxu úpravny se přepokládá v I. čtvrtletí roku 2022. 
 
43. Domov Brtníky, p. o. – oprava dešťové kanalizace v areálu 
čerpáno 4 057 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 6 147 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v lednu 2021. Předmětem stavebních prací je odstranění havarijního stavu dešťové 
kanalizace, čímž dojde k zamezení průniku dešťových vod ze stávající dešťové kanalizace 
do podzemního podlaží objektu č. p. 118. Podle provedené kamerové zkoušky na přilehlém 
pozemku je potrubní systém značně poškozen neodborným zásahem a provedením dílčích 
napojení, destrukcí stávajících betonových trub mezi stavebními objekty a korozí výztuže trub 
chemickým působením. Předpokládá se kompletní výměna páteřní dešťové kanalizace a nové 
přepojení všech vedlejších připojovacích potrubí rozličných průměrů a typu materiálu. Součástí 
je i zřízení nového drenážního potrubí u stávajícího objektu č. p. 118 a sanace stávajících 
podlahových konstrukcí v 1. podzemním podlaží. Akce přechází do roku 2022 stavebními 
pracemi, jejichž dokončení se předpokládá v I. polovině roku 2022. 
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44. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – 
rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) 
čerpáno 11 325 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 13 408 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2020. 
Byla provedena celková rekonstrukce objektu spojená se změnou dispozic umístění pokojů 
a sociálních zařízení tak, aby každé dva pokoje měli samostatné sociální zařízení. 
V 1. nadzemním podlaží byla vybudována, kromě tří pokojů s vlastním sociálním zařízením, 
i jídelna, kuchyňka a kuřárna, v 2. nadzemním podlaží tři pokoje s vlastním sociálním 
zařízením a sesterna. Dále došlo k výměně dveří, podlah, otopného systému a veškerých 
rozvodů včetně technické instalace a byla provedena izolace stropu nad 2. nadzemním 
podlažím. Pro zajištění bezbariérovosti objektu byl vybudován venkovní přístavbou výtah, 
a proto bylo nutné upravit i stávající konstrukci střechy budovy. Stavební práce byly dokončeny 
v květnu 2021. 
 
45. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – likvidace septiku, oprava 
zpevněných ploch 
čerpáno 3 058 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 7 042 tis. Kč. Financování akce probíhá 
z běžných i kapitálových výdajů. Stavební práce byly zahájeny v září 2021. Jedná se o úpravu 
zpevněných ploch a sadové úpravy v areálu domova pro seniory. Cílem je usnadnění pohybu 
klientů, obsluhujícího personálu a návštěvníků domova a využití parků pro odpočinek klientů 
i v podvečerních hodinách. U zpevněných ploch dojde v rámci bouracích prací k odstranění 
stávajících betonových panelů, štěrkové plochy se zbytky asfaltu a zámkové dlažby v místě 
u kulturní místnosti. Dále bude zlikvidován stávající septik, který se nachází v místě budoucích 
nových asfaltových ploch. Vybourané stávající vrstvy budou nahrazeny novou asfaltovou 
plochou a novou zámkovou dlažbou. V parku budou vybudovány nové chodníčky s obrubou, 
venkovní osvětlení, parkové lavičky, betonové květináče, odpadkové koše, cvičící stroje 
a altán. Dokončení stavebních prací se předpokládá v I. polovině roku 2022. 
 
46. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – rekonstrukce prostor v Domovech 
sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací 
čerpáno 10 254 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 19 238 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v březnu 2021. Jedná se o stavební práce na objektu Domova pro seniory – 
Křížatecká 16 a Ústavu sociální péče – Zátiší 177. Domov pro seniory – jedná se o stavební 
úpravy stávajícího objektu v 1. nadzemním podlaží v jeho pravé části, kde se navýší počet 
pokojů, nově se bude řešit elektroinstalace, povrchy podlah, koupelny a WC pro invalidy. 
Dále bude pravá část v 2. nadzemním podlaží přebudována na pokoje s vlastním sociálním 
zázemím. Ze tří stávajících pokojů dojde k vytvoření dvou pokojů a společného hygienického 
zázemí. Po úpravě lodžií v 1. nadzemním podlaží bude provedena přístavba venkovní terasy. 
Jedná se o ocelobetonovou terasu výšky 2 m nad terénem, s nájezdovou rampou 
a zastřešením elektricky ovládanými markýzami. Ústav sociální péče – jedná se o stavební 
úpravy v 2. nadzemním podlaží stávajícího objektu části C a E pro klienty s jiným režimem. 
Pokoje budou povětšinou zachovány, přebudují se sociální zařízení, kuchyňka a vytvoří se 
společný prostor. Dále se ze vstupní chodby vytvoří šatna. Dokončení stavebních prací 
se předpokládá v I. polovině roku 2022. 
 
 
Oblast zdravotnictví 
 
50. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové 
základny v Lovosicích 
čerpáno 28 867 tis. Kč 
Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 50 417 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny 
v červenci 2020. Předmětem akce je výstavba nového objektu výjezdové základny rychlé 
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lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o nepodsklepený objekt ve tvaru 
písmene L se zastřešením plochou střechou, jehož jedna část je přízemní, kde jsou garáže, 
ruční myčka vozidel s napojením na odlučovač ropných látek, místnosti pro desinfekci vozů 
a zázemí sanitních vozů. Druhou část tvoří krytá stání vozidel, nad kterými je administrativní 
část výjezdové základny (pokoje, kanceláře, denní místnost, kuchyňka s jídelnou, šatny 
se sprchami, WC, úklidové místnosti). Součástí objektu jsou i sklady (sklad léků a zdravotního 
materiálu, použitého prádla, čistého prádla, sklad nádob kyslíku, oxidu dusnatého apod.). 
Objekt je založen na 96 pilotách a železobetonových pasech s deskou a je tvořen kombinací 
železobetonových konstrukcí a cihelného zdiva. Součástí stavby je zpevněná plocha 
s parkovacím stáním sanitních vozů a samostatný vjezd do areálu základny a veškeré přípojky 
a rozvody energií a kanalizace. Dokončení realizace akce se očekává v I. pololetí roku 2022.  
 
51. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální 
péče 799/7A, Ústí nad Labem 
čerpáno 19 863 tis. Kč  
Celkové výdaje na akci činily 20 851 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. Práce byly zahájeny v listopadu 2020 a předmětem plnění byla 
realizace dvoupodlažní přístavby ke stávajícímu objektu sídla a výjezdové základny v areálu 
zdravotnické záchranné služby v ulici Sociální péče. Cílem bylo rozšíření administrativních 
prostor o cca 5 kanceláří včetně hygienického zázemí a rozšíření objektu o 3 garážová stání 
vozidel zdravotnické záchranné služby. Dále byly v 1. nadzemním podlaží zřízeny skladovací 
prostory a prostory vzdělávacího a výcvikového střediska. Součástí stavební akce byla 
i náhrada parkování zaměstnanců formou zpevněné plochy, za zmařená současná parkovací 
místa, v místě realizace přístavby. Stavebně byla akce ukončena v září 2021. 
 
 
Oblast dopravy a silničního hospodářství 
 
54. Komunikace III/23756 – Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč 
čerpáno 24 596 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 28 209 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v dubnu 2021. Vzhledem k velmi špatnému stavu původního mostu bylo rozhodnuto 
o odstranění stávající mostní konstrukce včetně opěr a křídel a byla navržena nová 
železobetonová rámová monolitická mostní konstrukce s normovou zatížitelností včetně 
nového plošného založení mostní konstrukce. Z důvodu plynulé návaznosti na stávající 
vozovku bude v rámci rekonstrukce v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě 
a v přilehlém úseku. Na pravé římse je navrženo zábradelní svodidlo se svislou výplní, na levé 
římse je navrženo mostní zábradlí se svislou výplní. Odvodnění mostu je řešeno podélným 
a příčným spádem vozovky na mostě. Voda z povrchu mostovky je svedena do příkopů 
a stávající kanalizační vpusti za mostem. Svahy u mostu budou odlážděny kamennou dlažbou 
do betonu, u opěry vlevo je navrženo služební schodiště pro přístup pod most. Plochy za křídly 
a podél křídel budou zpevněny zádlažbou. Pro uvolnění místa stavby mostu je nutná přeložka 
vodovodního řadu. Stavební práce byly dokončeny v lednu 2022. 
 
55. Lávka Šébr přes Stožecké sedlo 
čerpáno 12 292 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 19 723 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v září 2020. 
Jedná se o výstavbu nových turistických stezek s mimoúrovňovým překonáním silnice I/9. 
Stavba byla rozdělena do tří stavebních objektů: 1) Stezka Plynárenská Stožec je turistická 
stezka pro pěší a cyklisty v délce 514 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu. 2) Lávka Šébr 
přes Stožecké sedlo je dřevěná oblouková lávka s horní mostovkou. Rozpětí hlavního oblouku 
je 30 m. Celková délka budované lávky činí 60,7 m. 3) Napojení Stožeckého sedla je turistická 
stezka pro pěší a cyklisty v délce 93 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu. V rámci stavby 
bylo provedeno související kácení stromů v minimální šířce, která umožňuje vést turistickou 
stezku z průseku nad plynovodem k lávce a dále pak z lávky na rozcestí Stožecké sedlo. 
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Stavební práce byly ukončeny v srpnu 2021, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno počátkem 
roku 2022. 
 
56. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín 
čerpáno 7 820 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 11 000 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v březnu 2021. Jedná se o úpravu křižovatky, která se nachází v zastavěné oblasti 
města Děčín v ulici Saská a Teplická. Předmětem akce je úprava větve křižovatky ulice Saská, 
kdy stávající větev neumožňovala nákladním automobilům ze směru Jílové odbočení směr 
Bělá. Křižovatka byla pod nebezpečným úhlem, což znemožňovalo zajištění dostatečného 
rozhledu. Po demolici přilehlého domu na p. p. č. 486 vznikl větší prostor pro vhodnější 
napojení komunikací Teplická a Saská. Akce je prováděna na základě smlouvy o společném 
postupu se Statutárním městem Děčín, kde každá strana má uzavřenu samostatnou smlouvu 
na stavební objekty ve svém vlastnictví. Přeložky distribučního zařízení určené k dodávce 
elektrické energie provozovatele ČEZ Distribuce, a.s. a překládka sítě elektronických 
komunikací společnosti CETIN a.s. jsou zajištěny na základě samostatných smluv uzavřených 
s Ústeckým krajem, který následně 50 % ceny nákladů přeložky přefakturovává Statutárnímu 
městu Děčín. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2021. Faktura za část technického 
dozoru na stavbě bude dodavatelem vystavena až po vydání kolaudačního rozhodnutí 
(očekává se na začátku roku 2022). V roce 2022 se očekává ještě vyúčtování přeložky 
od  společnosti ČEZ Distribuce, a.s., kdy polovina nákladů na přeložku bude následně 
přefakturována Statutárnímu městu Děčín.  
 
57. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem 
čerpáno 4 075 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činí 39 882 tis. Kč, z toho část společných výdajů byla 
přefakturována dle smlouvy o společném postupu Statutárnímu městu Ústí nad Labem (podíl 
na stavebních pracích ve výši 10 257 tis. Kč). Akce byla rozdělena na tři části: rekonstrukce 
komunikace Hrbovická (silnice II. třídy č. II/253) v úseku výjezd od čerpací stanice pohonných 
hmot – Majakovského, rekonstrukce komunikace Majakovského (silnice II. třídy č. II/253) 
v úseku Hrbovická x Marxova a rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského 
(přestavba tříramenné křižovatky na malou okružní křižovatku). Ulice Hrbovická 
a Majakovského jsou součástí silniční sítě - průtah silnice II/253, po ulici Tovární je pak veden 
městský okruh. Realizace akce byla ukončena v září 2020 (předání díla s drobnými vadami), 
odstranění vad proběhlo v prosinci 2020. Uvolnění zádržného připadlo splatností na začátek 
roku 2021. Na akci nebylo dosud vydáno kolaudační rozhodnutí, proto ještě nebyla 
vyfakturována částka 37 tis. Kč, která představuje posledních 10 % z ceny technického dozoru 
na stavbě.  
 
 
Oblast investiční 
 
** Služby peněžních ústavů - poplatky na účtu Fondu investic a oprav 
1 tis. Kč 
Jedná se o výdaje za služby a správu bankovních účtů vztahujících se k Fondu investic a oprav 
Ústeckého kraje. 
 
 
 
 
 
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický 
V Ústí nad Labem dne: 29. dubna 2022 
 


