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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.3

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Projekt „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení realizace projektu "Nová komunikace u města Roudnice nad Labem" v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje vč. schválení zajištění financování 
projektu a jeho zařazení do Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Předpokládané celkové výdaje projektu "Nová komunikace u města Roudnice nad Labem" činí 391 813 
481,41 Kč, z toho 85 % podílu dotace EU činí 314 782 079,09 Kč, 5 % podílu dotace ze státního rozpočtu ČR 
činí 18 516 592,89 Kč, povinné spolufinancování 10 % činí 37 033 185,78 Kč a financování předpokládaných 
nezpůsobilých výdajů činí 21 481 623,65 Kč.

Předfinancování 100 % celkových výdajů projektu v předpokládané výši 391 813 481,41 Kč, zajištění 
povinného 10 % spolufinancování ve výši 37 033 185,78 Kč z předpokládaných celkových způsobilých výdajů 
a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu (v současné době v předpokládané výši 21 481 623,65 
Kč) bude hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období let 2019 - 2021.

Podíl Ústeckého kraje zahrnuje povinné spolufinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých 
výdajů. Rozpočet projektu a struktura financování se může měnit v závislosti na výsledku zadávání veřejných 
zakázek, aktuální potřeby financování projektové přípravy, na změnách při realizaci projektů a event. krácení 
dotace ze strany poskytovatele. V důsledku těchto skutečností může dojít k navýšení podílu financování 
Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 2. 5. 2018 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 065/39R/2018

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 054/61R/2019

Přílohy: 

17.3-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje



schvaluje

1. zařazení projektu s názvem "Nová komunikace u města Roudnice nad Labem" do rozpočtu Fondu 
rozvoje Ústeckého kraje v předpokládané výši celkových výdajů projektu 391,814 mil. Kč,

2. realizaci projektu "Nová komunikace u města Roudnice nad Labem" a zajištění předfinancování tohoto 
projektu v plné výši předpokládaných celkových výdajů projektu 391 813 481,41 Kč, zajištění povinného 
spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši 37 033 185,78 Kč (10 % z 
předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu) a zajištění financování nezpůsobilých výdajů 
projektu v předpokládané výši 21 481 623,65 Kč.

Důvodová zpráva:
Projekt „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ řeší vybudování obchvatu jižně od města Roudnice 
nad Labem a jeho napojení na stávající silniční síť za účelem zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a zefektivnění dopravní dostupnosti 
regionu, a to prostřednictvím vymístění zejména tranzitní dopravy mimo město a s tím související pozitiva.

Projekt je ve své hlavní trase novostavbou obchvatu jižně od města Roudnice nad Labem, přičemž nový úsek 
je ve svém počátečním bodě řešen přeložkou stávající komunikace II/240 zabezpečující napojení úseku na 
stávající silniční síť a koncový bod je napojen na komunikaci II/246 (směr Roudnice n. L., Štětí, Krabčice) 
prostřednictvím nově navržené okružní křižovatky. Tato charakteristická liniová dopravní stavba je vedena 
převážně mimo zastavěné (trvale obydlené) území, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii, 
přičemž stavba bude vyžadovat také demolici několika chat v této kolonii.

Hlavními stavebními výstupy jsou:
- Nová komunikace (obchvat) + napojení na stávající síť (přeložka II/240)
- 4 mostní objekty
- 4 okružní křižovatky
- 2 protihlukové stěny
- přeložky sítí

Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku 
projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. V souladu s usnesením Rady Ústeckého 
kraje č. 065/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018 byl projekt předložen do Výzvy č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. 
třídy – II Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost o podporu byla předložena dne 22. 5. 
2018. Projekt splnil podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a po doložení nezbytných podkladů splnil 
podmínky pro vydání právního aktu. Závěrem roku 2018 bylo poskytovatelem dotace (Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace vztahující se k danému projektu pod č.j. 
52982/2018-55/1.

Zastupitelstvu Ústeckého kraje je v návaznosti na jednání Rady Ústeckého kraje ze dne 13. 2. 2019 
navrhnuto schválit zařazení projektu s názvem "Nová komunikace u města Roudnice nad Labem" do 
rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje v předpokládané výši celkových výdajů projektu 391,814 mil. Kč a 
současně schválit jeho realizaci vč. zajištění financování projektu dle bodu A) 1. a 2. návrhu usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Předpokládané celkové výdaje projektu „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ činí 391 813 
481,41 Kč. Vlastní fyzická realizace stavby je plánována v období let 2019 – 2021. Podrobněji bude finanční a 
věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, TDS a BOZP.

Dotace EU činí maximálně 85 % způsobilých výdajů. Podíl Ústeckého kraje zahrnuje 10 % povinného 
spolufinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů. Rozpočet projektu a struktura 
financování se může měnit v závislosti na výsledku zadávání veřejných zakázek, aktuální potřeby financování 
projektové přípravy, na změnách při realizaci projektů a event. krácení dotace ze strany poskytovatele. V 
důsledku těchto skutečností může dojít k navýšení podílu financování Ústeckého kraje.

Řízení projektu je v kompetenci odboru regionálního rozvoje, který na projektu úzce spolupracuje s odborem 
investičním a externím administrátorem.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Hajšman Pavel, vedoucí odboru 
RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 18. 2. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 18.2.2019

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 15. 2. 2019


