Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

19.1

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč - III/2022
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Schválení investičních záměrů dle Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v
oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje
Nárok na rozpočet:
Bude prověřena možnost zapojení do dotačního titulu, případně financování z rozpočtu FIO.
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
4. 5. 2022

Dne:

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

134/43R/2022

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

200/45R/2022

Rada Ústeckého kraje
8. 6. 2022

Dne:

Pro:

Přílohy:
19.1-1

Název: Bod 19.1 priloha 1.pdf

IZ - Dopravní společnost Ústeckého
kraje, p. o. - Servisní středisko
Lovosice

U

19.1-2

Název: Bod 19.1 priloha 2.pdf

IZ - Depozitář SVK ÚK – Evropská
knihovna – 2. etapa

U

19.1-3

Název: Bod 19.1 priloha 3.pdf

IZ - Obchvat Roudnice nad Labem –
III. etapa

U

19.1-4

Název: Bod 19.1 priloha 4.pdf

SITUACE - Obchvat Roudnice nad
Labem – III. etapa

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
schvaluje
1) Investiční záměr na akci "Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. - Servisní středisko Lovosice" ve

výši 125 mil. Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
2) Investiční záměr na akci "Depozitář SVK ÚK – Evropská knihovna – 2. etapa" ve výši 61 mil. Kč bez
DPH dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
3) Investiční záměr na akci "Obchvat Roudnice nad Labem – III. etapa" ve výši 700.000 tis. Kč bez DPH
dle přílohy č. 3 a 4 tohoto materiálu.
Důvodová zpráva:
Na základě platných “Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a
velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje“, v souladu s „Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje“
schválenými Radou Ústeckého kraje dne 27. 1. 2021 a dle platných „Zásad pro tvorbu a poskytování
finančních prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje“ v příloze předkládáme k projednání
investiční záměry odboru odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru kultury a památkové péče.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. - Servisní středisko Lovosice:
Zřízení servisního střediska pro zajištění oprav dopravních prostředků (převážně autobusů, případně
služebních vozidel organizace, servisní středisko bude obsahovat administrativní budovu s kancelářemi pro
vedení střediska, kanceláře pro servis a opravy, sociální zařízení, menší budova pro zázemí řidičů, dále pak
halu na provádění oprav (6 míst), sklad pro náhradní díly, oleje, maziva, sklad a servis pro pneumatiky, mycí
linku, čerpací stanici, plochy pro odstavení dopravních prostředků (autobusů a osobních vozidel), manipulační
plochy.
Dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování v KIM: 8-0-1
Depozitář SVK ÚK – Evropská knihovna – 2. etapa:
Jedná se o kompletní stavební úpravy historicky cenného objektu v ulici Na schodech 4, který bezprostředně
navazuje na dokončenou přístavbu budovy depozitáře. Jedná se o podsklepenou třípodlažní vilu s
obdélníkovým půdorysem propojenou s přístavbou v úrovni 1. PP a 1. NP. Předmětem úprav je kompletní
výměna vnitřních instalací, fasády, oken a střešní krytiny vč. statické úpravy krovu, vestavba výtahu do
schodišťového prostoru, odvodnění a izolace objektu v úrovni 1. PP. Součástí realizace jsou dále veškeré
úpravy povrchů (část bude řešena restaurátorsky), výměna podlahových krytin a repase vnitřních dveří.
Součástí projektu budou dodávky vnitřního vybavení.
Dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování v KIM: 9-0-0
Obchvat Roudnice nad Labem – III. etapa:
Návrh trasy navazuje na realizovanou část obchvatu, a to před křižovatkou silnic II/246 a III/24618. Dále trasa
pokračuje mimo zástavbu obce Podlusky, následuje přechod mostním objektem v délce 280m a zároveň
mimoúrovňově kříží silnici III/24616 (Podlusky-Nové Dvory). Trasa je dále směrována ke křižovatce se
silnicemi III/24048 a III/24056, kde vznikne mimoúrovňová křižovatka. Součástí je i přeložka silnice III/24048.
Navazuje mostní objekt přes Labe v délce 530 m. Dále trasa kříží cyklotrasu Vědomice-Černěves, křížení je
řešeno podjezdem obchvatové trasy. V dalším pokračování kříží místní komunikaci Vědomice-Černěves.
Obchvatová trasa bude následně napojena na silnici II/240 v obci Vědomice (Zavadilka), a to úrovňovou
křižovatkou tvaru T, s tím, že vedlejší směr je ze směru od Vědomic řešen krátkou přeložkou s mírným
odklonem jižním směrem.
Nová trasa obchvatu odkloní tranzitní dopravu ze zastavěných částí obcí a navazuje na již vybudované trasy
obchvatů města Roudnice nad Labem. Zároveň dojde k napojení nových cyklotras.
Dle přílohy č. 3 a 4 tohoto materiálu.
Hlasování v KIM: 8-0-0
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Andrea Kokšalová,
investiční odbor

Mgr. Bc. Tomáš Rieger (uvolněný zastupitel)
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Mgr. Bc. Tomáš Rieger 9. 6.
2022

Podpis zpracovatele:
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