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FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE - Příloha č. 10 
 
Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2019 dle jednotlivých akcí: 
 
 

Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

  Odbor majetkový 29 533 

1 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. – 
nákup tělocvičny v areálu Cihlářská, včetně pozemků 

10 000 

2 
Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – nákup budovy v k. ú. 
Bohosudov, včetně pozemků 

7 892 

3 
SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – výkupy 
pozemků, dotace 

7 833 

4 
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 
110, p. o., nákup pozemků v k. ú. Teplice 

1 542 

5 
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – nákup 
pozemků, k. ú. Snědovice 

583 

6 Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků 287 

7 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – 
nákup pozemků, k. ú. Teplice - Trnovany 

251 

8 Labská stezka č. 2 - II. a III. etapa, výkupy pozemků 231 

9 
SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – výkupy 
pozemků 

209 

10 
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. – nákup 
pozemků, k. ú. Ústí nad Labem 

206 

11 Severočeská hvězdárna v Teplicích, p. o. – zřízení věcného břemene 153 

12 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 

126 

13 
Rekonstrukce silnice II/263, hranice okr. Česká Lípa – Česká Kamenice, 
výkupy pozemků + zřízení věcného břemene 

67 

14 Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků 65 

15 SÚS ÚK, p. o. – Okružní křižovatka Roudnice – Podlusky, nákup pozemků 27 

16 Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků 24 

17 
SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25613-rekonstrukce mostního objektu 
25613-2 Jeníkov, výkupy pozemků  

22 

18 
SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod, výkupy pozemků, výdaje za dočasná 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění 
funkcí lesa (trvalé i dočasné) 

7 

19 
Lávka Šébr přes Stožecké sedlo, výkupy pozemků, výdaje za dočasná 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění 
funkcí lesa (trvalé i dočasné) 

4 

20 
SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817-1, rekonstrukce mostního objektu 
25817-1 Rtyně nad Bílinou   

4 

  Odbor investiční 291 141 

  Oblast kancelář ředitele 1 209 

21 
Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 
3121/50, Ústí nad Labem 

728 

22 Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce prostor v suterénu budovy "A" 270 

23 
Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A 
Krajského úřadu Ústeckého kraje 

211 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

  Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 177 263 

 
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, 
p. o. 

27 159 

24 - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778) 
23 280 

27 
25 - stavba výtahu (ul. Zd. Fibicha) 2 075 

26 - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 1 777 

27 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, 
zateplení (Mariánská 1100) 

13 068  

12 102 

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

23 829 

28 
- sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu 
radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1) 

12 156 

29 - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Čs. dobrovolců 2865) 11 673 

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

14 332 

30 - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39) 
10 813 

908 

31 - celková rekonstrukce objektu auly   
2 226 

46 

32 
- rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně 
vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) 

339 

33 
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, 
Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové 
cesty a chodníků   

10 605 

3 013 

 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.  9 288 

34 - dokončení centra výuky gastronomických oborů (budova B+D)  8 713 

35 - zateplení budovy a úprava interiérů (ul. Václavská) - zádržné 218 

36 
- revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 
272) 

218 

37 - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň) 
135 

4 
 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o.  8 367 

38 
-  rekonstrukce kuchyně a  rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky 
(Kpt. Jaroše 862) 

7 939 
368 

39 - rekonstrukce budovy gymnázia (Komenského 843) 60 

 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o.  8 364 

40  - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka) 5 441 

41  - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 2 570 

42  - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) 325 

43 - fasáda včetně zateplení - zádržné 28 

 
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad 
Labem, p. o. 

7 151 

44 - stavební úpravy tělocvičen 6 241 

45  - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C 539 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

46  - oprava venkovních ploch a oplocení (ul. Pod Parkem 2788) 371 

 Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. 7 142 

47 - oprava fasády 4 131 

48 - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710) 1 892 

49 - vybudování vlastního zdroje vytápění 1 119 

 Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. 6 859 

50 - oprava střechy (Ruská 147) 6 771 

51 - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné 88 

52 
Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce 
chmelnic 

4 556 

53 
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. – oprava vodovodního  
řadu a odpadů (Čelakovského 8) 

3 573 

54 
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního 
vytápění (Zámecká 1) 

2 633 

55 
Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, p. o. -  
rekonstrukce kotelny 

2 277 
223 

56 Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd 2 255 

57 
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - 
rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1) 

1 948 

58 
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební 
a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů 
budovy S (Čelakovského 5) 

1 101 

 Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem, p. o. 1 092 

59 - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen 946 

60 
- rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nezpevněných 
ploch (Výstupní 2) 

146 

 
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková 
organizace 

874 

61 - domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu 624 

62 - rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2 
148 
102 

63 
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, 
p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) 

859 

64 
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, p. o. - 
dostavba areálu školy 

822 

65 
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, 
Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 
1180) 

675 

66 
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 
459, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459) 

535 

 
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie 
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o.  

440 

67 - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny 232 

68 
- sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří 
budov Obchodní akademie (Černovická 26) 

208 

 Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. 367 

69 - výměna stávajících oken a dveří 266 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

70 - oprava kanalizace a statických poruch na pozemkové parcele č. 104 101 

71 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, 
p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 

359 

72 
Střední škola technická, Most, p. o. -opravy sociálních zařízení v budově 
teoretického vyučování (Dělnická 21)  

291 

 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, p. o. 230 

73 - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413) 140 

74 
- oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - 
II. etapa - zádržné 

90 

75 
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna 
odpadů, sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu 

223 

76 
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového 
školního hřiště - zádržné 

126 

77 
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. 
- výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690) 

117 

78 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická 
Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné 

103 

 Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.  102 

79 - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) 66 

80 - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část 36 

81 
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - oprava 
střechy na objektu Dětského domova 

80 

82 
Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, 
Čs. Armády - zádržné 

54 

83 
Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly 
- zádržné 

43 

84 
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - 
rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné 

26 

  Oblast kultury a památkové péče 62 854 

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. 35 107 

85 - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 
29 287 

2 803 

86 
- vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID 
technologie 

3 017 

87 
Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní 
vestavby 

16 521 

88 
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově 
muzea, oprava fasády 

7 555 

 Regionální muzeum v Teplicích, p. o. 2 323 

89 - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 1 847 

90 
- modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů 

a archeologického skla 
447 

91 - obnova muzea Krupka, Husitská č. p. 21 - statické posouzení 29 

92 
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice 
husitství (Pivovarská 43) 

818 

 Zámek Nový Hrad, p. o.  519 

93 
- restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek 
východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě 

483 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

94 - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné 23 

95 - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné 13 

96 
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce 
objektu (hvězdárna) 

11 

  Oblast sociálních věcí 10 182 

97 
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice 
– rekonstrukce hlavní budovy 

2 986 

 
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory  
a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov 

2 206 

98 - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů 2 159 

99 - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů - zádržné 47 

100 
Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku  
a Zámečku 

1 515 

101 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - 
oprava a rekonstrukce pavilonů B a H, Ústí nad Labem, Severní Terasa 

1 500 
466 

 Domov Brtníky, p. o.  886 

102 - celková rekonstrukce objektu č. p. 122 829 

103 - oprava dešťové kanalizace v areálu 57 

104 
 

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

293 

105 
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna střešní krytiny budov 
2, 3 včetně „domečků“ 

250 

106 
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory 
Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu č. p. 723 

80 

  Oblast zdravotnictví 5 632 

 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. 5 632 

107 - výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech 4 289 

108 - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem  759 

109 - výstavba výjezdové základny v Lovosicích 386 

110 - rekonstrukce areálu - ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné 198 

  Oblast dopravy 34 001 

111 
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí 
nad Labem 

13 097 

112 Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty 6 566 

113 
Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - 
Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem 

3 922 

114 Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice 1 966 

115 Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín 1 740 

116 Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - II. část 1 607 

117 Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice 615 

118 Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice 559 

119 Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov 462 

120 Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah 425 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

121 
Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad 
Bílinou 

402 

122 Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách 363 

123 SÚS ÚK - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice 326 

124 
SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení 
v areálu Kovářská, Chomutov 

259 
212 

125 
Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – odstranění sesuvu 
– rekonstrukce komunikace 

245 

126 
Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně 
nad Bílinou 

210 

127 Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem 190 

128 Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň 157 

129 Komunikace III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč 154 

130 Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice 130 

131 Rekonstrukce mostu ev. č. 26330 - 1 Rumburk Horní Jindřichov 113 

132 Rekonstrukce mostu ev. č. 26330 - 2 Rumburk Horní Jindřichov 106 

133 Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno 58 

134 Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň 49 

135 Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné 45 

136 Úhrady za přeložky distribučního zařízení – Těchlovice, věcné břemeno 21 

137 Lávka Šébr přes Stožecké sedlo 2 

  Čerpání celkem 320 674 
 

pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje  
 
 
 
Z fondu investic a oprav byly čerpány finanční prostředky zejména na následující akce:  
 
Odbor majetkový 
 
1. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. – nákup 
tělocvičny v areálu Cihlářská, včetně pozemků 
čerpáno 10 000 tis. Kč  
Předmětem akce byl nákup tělocvičny v areálu Cihlářská včetně pozemků v k. ú. Chomutov 
na základě Kupní smlouvy č. 19/SML1800 pro potřeby příspěvkové organizace. O úplatném 
převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 096/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. Akce byla ukončena v roce 2019. 
 
2. Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – nákup budovy v k. ú. Bohosudov, 
včetně pozemků  
čerpáno 7 892 tis. Kč 
Předmětem akce byl nákup budovy č. p. 114 včetně pozemků v k. ú. Bohosudov pro potřeby 
příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 19/SML1677. O úplatném převodu 
nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/19Z/2019 
ze dne 29. 4. 2019. Akce byla ukončena v roce 2019. 
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3. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, dotace  
čerpáno 7 833 tis. Kč 
Výdaje na akci činily 7 833 tis. Kč. Jednalo se o refundaci výdajů Ústeckého kraje na výkupy 
pozemků na základě uzavřených kupních smluv v 2019 v rámci majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky, tím došlo 
k úspoře vlastních zdrojů. Akce bude pokračovat dalšími výkupy pozemků v roce 2020. 
 
 
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
 
24. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace 
sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778) 
čerpáno 23 307 tis. Kč 
Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 31 000 tis. Kč. V listopadu 2019 byly zahájeny 
stavební práce, v rámci kterých dojde k výměně povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, 
k vybudování vnitřních hřišť pro míčové hry, k vybudování doskočiště a výseku na vrh koulí, 
dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Areál bude 
zajištěn vnějším oplocením. Dokončení stavebních prací předpokládáme v polovině roku 
2020. 
 
25. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - stavba výtahu 
(ul. Zd. Fibicha) 
čerpáno 2 075 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 2 075 tis. Kč. Byla provedena stavba nového evakuačního 
výtahu, který byl umístěn v atriu budovy školy. Prosklená výtahová šachta je samostatně stojící 
stavba, která je ukotvená do východní fasády budovy školy. Výtah má 3 stanice a slouží 
zejména pro osoby tělesně postižené.  
 
27. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, zateplení (Mariánská 1100) 
čerpáno 25 170 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 31 965 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2019. Předmětem stavebních 
prací bylo zateplení fasády, střechy a půdního prostoru. Dále byly provedeny kompletní 
výměny výplní otvorů a sanace proti vlhkosti u obvodového zdiva objektu školy. Stěny budovy 
byly zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerální vaty. 
Všechna dřevěná okna byla vybourána včetně vnitřních a vnějších parapetů. Členění nových 
oken zůstalo v původním členění dle historických fotografií. Z důvodu dlouhodobého zatékání 
u střešních nástaveb směrem k Mariánské ulici bylo nutné rozebrat v celé ploše stávající 
plechovou krytinu, vyměnit napadené dřevěné prvky krovu a provést novou krytinu včetně 
podkladních skladeb. Součástí stavebních úprav bylo i provedení nových podhledů 
v dotčených půdních interiérech včetně provedení zateplení a výměny osvětlení a elektrických 
rozvodů.  
 
28. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - 
sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo 
náměstí č. p. 604/1)  
čerpáno 12 156 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 15 300 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 
2019. V rámci protiradonových opatření došlo k vybourání stávajících podlah, úpravu podloží, 
pokládku trubek, izolatérské práce, pokládku podlahových krytin, vybudování sběrného kanálu 
a odtahových komínů, instalaci dvou strojních jednotek vzduchotechnického zařízení a úpravy 
elektroinstalace. Realizace akce byla dokončena v únoru 2020. 
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29. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - 
rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Čs. dobrovolců 2865)  
čerpáno 11 673 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 14 120 tis. Kč. Stavební práce na rekonstrukci vnitřních 
prostor školní jídelny, zateplení celé budovy, zateplení střechy a výměnu velkoplošných oken 
byly zahájeny v červenci 2019. V jídelně a na terasách byla provedena výměna podhledů, byla 
provedena kompletní obnova rozvodů ústředního vytápění, zdravotně technických zařízení, 
hygienických zařízení, elektrických rozvodů a vzduchotechniky. Stavební práce byly 
dokončeny v lednu 2020.  
 
30. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - 
Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská)  
čerpáno 11 721 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 16 054 tis. Kč. V listopadu 2019 byly dokončeny stavební 
práce, v rámci kterých byly provedeny stavební úpravy prodejny se skleníkem, budovy 
ovocných školek, stánku na uskladnění zahradnických potřeb a došlo k vybudování nového 
prodejního stánku. Předmětem stavebních úprav prodejny se skleníkem bylo zateplení střechy 
s novou střešní krytinou a klempířskými prvky, výměna oken na sociálních zařízeních a nová 
fasáda objektu. Uvnitř budovy byla opravena sociální zařízení, osazeno nové schodiště, 
a ve třídách byla provedena nová elektroinstalace a nová výmalba. Ve stávajícím skleníku bylo 
provedeno nové zasklení střechy, nové klempířské prvky, úprava podlahy, realizace nádrže 
na dešťovou vodu, nové pěstební stoly, nová stínící a tepelně izolační textilie, nové zvedací 
sestavy větracích křídel, nová elektroinstalace a oprava topného systému s osazením nového 
plynového kondenzačního kotle. Předmětem stavebních úprav budovy ovocných školek byla 
změna vytápění objektu z lokálních elektrických akumulačních kamen na mnohem účinnější 
a flexibilnější ústřední vytápění s plynovým kondenzačním kotlem. V souvislosti se změnou 
vytápění došlo k rekonstrukci tepelně nevyhovující obálky objektu – zateplení fasády, podlah, 
stropu a výměně oken. Uvnitř byla upravena dispozice sociálních zařízení, skladu a učebny. 
Dále byla vybourána stávající nevyhovující souvrství podlah, provedeny nové skladby podlah 
včetně hydroizolace a vodorovné injektáže stěn proti vzlínající vlhkosti. Rekonstrukce stánku 
na uskladnění zahradnických potřeb spočívala v nové konstrukci a novém zastřešení. Nový 
prodejní stánek, typový kontejner s rozměry upravenými na zakázku, bude sloužit pro prodej 
zahradnických potřeb a výpěstků.  
 
31. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - 
Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly  
čerpáno 2 272 tis. Kč  
Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 36 360 tis. Kč. Financování akce probíhá 
v běžných i kapitálových výdajích. V říjnu 2019 byly zahájeny stavební práce na celkové 
rekonstrukci objektu auly, která je historickým jádrem celého areálu školy a kromě praktického 
vyučování slouží také jako tělocvična a především reprezentační prostory školy. V případě 
tělocvičny bude provedena rekonstrukce obvodových stěn, stropu a parketové podlahy 
s výměnou tělocvičného nářadí. Rekonstruovány budou také všechny vnitřní chodby, sociální 
zařízení a vstupní prostory auly. Součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna střešní 
krytiny včetně klempířských prvků a hromosvodu. Z důvodu velké vlhkosti spodního 
a podzemního patra (část sklepních prostor a část dílen), bude nutné kompletně řešit 
odvlhčení budovy formou sanace. V budově proběhne kompletní rekonstrukce 
elektrorozvodné sítě, bude se nově řešit i topení budovy, které v současnosti využívá několik 
samostatných plynových kotlů s omezeným oběhem pro konkrétní části budovy. Součástí 
budovy auly je také přístřešek a garáž, které budou také součástí rekonstrukce. Dokončení 
stavebních prací se předpokládá do října 2020.  
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33. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 
1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků  
čerpáno 13 618 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 22 550 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce, v rámci kterých byla 
provedena sanace zdiva hlavního objektu dětského domova okopáním staré poničené fasády 
a následně byly provedeny nové omítky. Sanace byla provedena také na zahradním domku, 
na kterém došlo k opravě balustrády. Pro zabezpečení objektu byla naistalována nová vstupní 
automatická brána s dálkovým ovládáním. Byla provedena rekonstrukce příjezdové cesty 
a souvisejících chodníků a zřízeny nové mlatové cesty u hlavní budovy ze strany do zahrady. 
Realizace byla dokončena v lednu 2020. 
 
34. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení 
centra výuky gastronomických oborů (budova B+D)  
čerpáno 8 713 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 34 077 tis. Kč. V prosinci 2018 byly dokončeny stavební 
práce na rekonstrukci dvou dvoupatrových budov B a D areálu školy v ulici Cihlářská 
v Chomutově, splatnost faktur připadla na leden 2019. V rámci rekonstrukce byla provedena 
úprava sociálních zařízení, demontáž sádrokartonových příček a vyzdívka nových příček, 
úprava elektrorozvodů, provedena nová výmalba a nové podlahy, byly osazeny nové okenní 
výplně, provedeno zateplení a úprava vnějších prostor. Byly zřízeny nové přípojky 
inženýrských sítí, došlo k úpravě stávajících komunikací v areálu školy a bylo vybudováno 
nové parkoviště.  
 
38. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně 
a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862) 
čerpáno 8 307 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 26 430 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v březnu 
roku 2019. V rámci rekonstrukce byla provedena demontáž stávající vzduchotechniky 
a rekonstrukce podlah a obkladů, provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektro. Místo 
několika digestoří byl proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy 
a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Došlo k rekonstrukci šaten pro žáky 
a personál, a bylo vytvořeno zázemí pro učitele odborného výcviku a ostatní personál kuchyně.  
 
40. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy 
budovy (T. G. Masaryka)  
čerpáno 5 441 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 6 430 tis. Kč. V červenci 2019 byly dokončeny stavební 
práce na výměně střešní krytiny a klempířských prvků na budově školy. Původní krytina byla 
rozebrána v celé ploše a následně došlo k pokládce nové střešní krytiny na stávající bednění. 
Nová krytina střechy byla provedena z vláknocementové skládané krytiny s imitací břidlice.  
 
41. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy 
na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)   
čerpáno 2 570 tis. Kč  
Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 28 003 tis. Kč. V prosinci 2019 byly zahájeny 
stavební práce na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy. 
Je nutné zrekonstruovat sociální zařízení, včetně sprch, vybudovat nové dělící příčky a provést 
nové rozvody elektroinstalace. Při místním šetření bylo zjištěno, že statika podlah je místy 
narušena a bude nutné rekonstruovat ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dále 
bude provedena úprava kotelny a osazeny nové kotle, dojde k napojení budovy na kanalizační 
síť a bude provedeno zateplení celé budovy. Dokončení stavebních prací se předpokládá 
v druhé polovině roku 2020.  
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44. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - 
stavební úpravy tělocvičen  
čerpáno 6 241 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 6 380 tis. Kč. V říjnu 2019 byly dokončeny stavební úpravy, 
v rámci kterých byla nejprve provedena demontáž stávajícího vybavení tělocvičen, obložení 
stěn, vlysových podlah, vstupní prosklené stěny a vstupních dvoukřídlých dveří. Pro zajištění 
bezbariérového přístupu do obou tělocvičen bylo provedeno zvýšení podlahy na hlavní 
podestě zadního schodiště/chodbě mezi tělocvičnami. V prostoru tělocvičen byla provedena 
nová výmalba a nové obložení stěn z aglomerovaných desek. Po pokládce podkladních roštů 
podlah včetně výškového vyrovnání byly položeny nové vlysové podlahy s následným 
lakováním a lajnováním. Na závěr realizace byla provedena zpětná montáž tělocvičného 
vybavení.  
 
47. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - oprava fasády  
čerpáno 4 131 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 4 241 tis. Kč. V listopadu 2019 byla dokončena oprava 
fasády pomocí vápenné omítky s následným celoplošným barevným nátěrem. V rámci 
stavebních prací bylo nutné nejprve odstranit nesoudržné omítky a malty v rozsahu cca 50%. 
Součástí opravy fasády byla obnova kamenných fasádních prvků a výměna některých 
klempířských prvků.   
 
50. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 147) 
čerpáno 6 771 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 10 200 tis. Kč. V květnu 2019 byly zahájeny stavební práce 
na kompletní výměnu střešní krytiny na všech střešních rovinách (kromě již vyměněné části 
do ul. Ruské). Na opravu byla použita krytina ze živičných laminovaných dvouvrstvých šindelů, 
došlo k výměně a doplnění klempířských prvků a bleskosvodného vedení. Dále byla 
provedena sanace krovových konstrukcí v napadených a poškozených místech. Stavební 
práce byly dokončeny v lednu 2020. 
 
52. Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic 
čerpáno 4 556 tis. Kč  
Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 6 600 tis. Kč. V prosinci 2019 byly dokončeny 
stavební práce na rekonstrukci chmelnice, v rámci kterých byla provedena výstavba nových 
sloupů včetně lan a patek. Součástí realizace akce je také výsadba a doplnění chybějících 
rostlin, která je plánovaná na druhou polovinu roku 2020.  
 
53. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. - oprava vodovodního řadu 
a odpadů (Čelakovského 8)  
čerpáno 3 573 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 3 573 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 
2019. Byla provedena kompletní výměna rozvodů vody a kanalizace, které byly ve velmi 
špatném stavu. Součástí opravy vodovodního řádu byla provedena také oprava 6 koupelen 
a 12 WC, kde došlo k výměně obkladů, zařizovacích předmětů a k nové výmalbě.  
 
54. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění 
(Zámecká 1)  
čerpáno 2 633 tis. Kč  
Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 5 938 tis. Kč. Stavební práce v budově 
dětského domova byly zahájeny v září 2019. Byla provedena výměna dvou starých kotlů 
za dva poloautomatické kotle včetně kompletní výměny technologie kotelny a zásobníků 
na ohřev vody a měření a regulace. Rovněž dojde k výměně části radiátorů a všech 
regulačních ventilů. V rámci stavebních prací budou provedeny zednické úpravy. Dokončení 
stavebních prací se předpokládá v dubnu 2020. 
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55. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, p. o. - rekonstrukce 
kotelny   
čerpáno 2 500 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 2 657 tis. Kč. Vzhledem k velmi špatnému stavu plynových 
kotlů v budově dětského domova došlo v prosinci 2018 k výměně dvou plynových kotlů 
za nové kotle kondenzační. Aby byla dodávky tepla a teplé vody přerušena na co nejkratší 
dobu, byly nové kotle provizorně napojeny na stávající rozvody. Rekonstrukce těchto rozvodů 
byla provedena až po ukončení topné sezóny v červenci 2019.  
 
56. Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd  
čerpáno 2 255 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 8 506 tis. Kč. V dubnu 2019 byly dokončeny stavební práce 
na rekonstrukci původně asfaltového povrchu hřiště a přilehlých ploch spočívající v odkopání 
dílčích vrstev. Samotné hřiště bylo řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě 
příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bylo 
vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného pletiva s čtvercovými oky. 
Vstup na hrací plochu je zajištěn dvoukřídlou bránou s fixačním a uzamykatelným křídlem. 
Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti tvoří hnědočervená zámková dlažba. 
V rámci obnovy hřiště a vjezdu byla zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním 
současných funkčních požadavků.  
 
 
Oblast kultury a památkové péče 
 
85. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká 
Hradební 49, Ústí nad Labem  
čerpáno 32 090 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 58 792 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017, 
dokončené dílo bylo předáno v květnu 2019. V rámci rekonstrukce byla provedena výměna 
střešního souvrství včetně izolací a nové krytiny, provedeny nutné lokální opravy krovů, 
dispoziční úpravy, vestavba nového výtahu, nová fasáda objektu včetně oprav štukových 
prvků, restaurátorské práce v části interiéru, výměna oken a zprovoznění venkovních 
předokenních rolet, kompletní výměna vnitřních instalací a sociálních zařízení a úprava 
interiéru včetně restaurátorských prací.  Součástí stavby byly nové přípojky instalací, terénní 
úpravy kolem objektu, nové venkovní osvětlení, oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení 
objektu. Na tuto akci byla poskytnuta dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v celkové 
výši 40 092 tis. Kč. Část dotace ve výši 2 563 tis. Kč byla určena na neinvestiční výdaje 
(zpracování studie, stěhování knižního fondu, projektové řízení) a část dotace ve výši 
37 529 tis. Kč na výdaje investiční (zpracování projektové dokumentace, částečnou úhradu 
stavebních prací, technický dozor stavby a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). 
 
86. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky 
pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie 
čerpáno 3 017 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 7 916 tis. Kč. V říjnu 2018 byly dokončeny přípravné 
stavební práce pro zavedení linky pro automatické vracení knih a  moderní RFID technologii 
(Radio Frequency Identification) umožňující rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, 
půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. RFID je technologie bezdrátové 
identifikace fungující na bázi radiových vln. Pro umístění samoobslužného návratového 
systému byl zvolen objekt Severočeské vědecké knihovny v ulici Velká Hradební 45. V lednu 
2019 došlo k dokončení dodávky včetně montáže jednotlivých zařízení. V rámci umístění 
technologie RFID byla v jednotlivých budovách, odděleních a pobočkách knihovny umístěna 
jednotlivá zařízení systému - ovládací jednotky, čtečky, antény a samoobslužný asistent.  
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87. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby 
čerpáno 16 521 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 28 830 tis. Kč. V srpnu 2019 byly dokončeny stavební práce 
na rekonstrukci střechy v ulici Československé armády 1360. V rámci rekonstrukce střechy 
byla provedena úprava střešních výlezů, volských ok, podokapních žlabů a další související 
práce nutné pro kvalitní rekonstrukci střechy na památkově chráněném objektu. Při demontáži 
stávající krytiny bylo provedeno mechanické očištění a chemické ošetření přístupných 
dřevěných konstrukcí střechy, provedena výměna poškozených částí krovu a v části prostoru 
půdní vestavby byla provedena izolace. Nová krytina střechy je ze skládané vláknocementové 
deskové krytiny v barvě grafit. Konstrukce stěn a stropů půdní vestavby byla navržena tak, aby 
nezatěžovala kritické konstrukce krovu. Podlahová konstrukce byla uložena na nové nosné 
konstrukce.  
 
88. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava 
fasády  
čerpáno 7 555 tis. Kč  
Celková výše výdajů na akci činila 7 737 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 
2019. Byla provedena celková oprava fasády včetně nového nátěru, stavební úpravy balkónu, 
doplnění poškozených architektonických prvků fasády a kompletní výměna stávajících 
klempířských prvků. Fasáda byla celoplošně vyspravena včetně okrasných prvků a říms 
pomocí vápenných omítek (byly použity vápenné pytlované směsi pro historické stavby - 
s hydraulickými přísadami do 15% celkového objemu, které nevyžadují cementový podhoz) 
a vápenný modifikovaný nátěr, podnátěr minerální, bez použití technologických můstků. 
Přesné barevné řešení bylo určeno při realizaci na základě vzorku provedeného přímo 
na fasádě. Klempířské prvky jsou z měděného plechu tl. 0,70 mm s nátěrem pro urychlení 
oxidace.  
 
 
Oblast sociálních věcí 
 
97. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - 
rekonstrukce hlavní budovy 
čerpáno 2 986 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 14 069 tis. Kč. Rekonstrukce objektu probíhala postupně 
po jednotlivých etapách: 1. etapa - rekonstrukce prostor I. podzemního podlaží (změna 
stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor 
pro vedení zařízení, protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží), 2. etapa 
- rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace v prádelně, v kuchyni a v souvisejících 
technických prostorách, 3. etapa - kompletní výměna výplní, likvidace nefunkčního původního 
nadokenního roletového kastlíku s doplněním chybějící části zdiva sádrokartonovým 
podhledem s izolací, 4. etapa - rekonstrukce fasády a provedení kompletního zateplení. 
Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 4. 5. 2018 s termínem dokončení 16 týdnů 
od předání staveniště. Během realizace byly uzavřeny dodatky č. 1 a 2 na vícepráce včetně 
prodloužení termínu realizace na 42 týdnů od předání staveniště. V roce 2019 byly výdaje 
čerpány na dokončení stavebních prací a stavební dozor. Realizace akce byla ukončena 
v březnu 2019, kolaudace proběhla 23. 12. 2019, faktura za technický dozor na stavbě byla 
uhrazena v lednu 2020. 
 
98. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory a Domov 
pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických 
rozvodů  
čerpáno 2 159 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 3 780 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci vnitřních 
elektrických rozvodů v čtyřpodlažním podsklepeném panelovém domě stojícím v zástavbě 
v ulici Sídliště 232. Ve všech nadzemních podlažích objektu jsou umístěny pokoje, sociální 
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zařízení a kanceláře. V suterénu je situováno provozní zázemí objektu - sklepy a ostatní 
společenské prostory. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti dne 14. 12. 2017 
s termínem dokončení 23 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace byly stavební 
práce několikrát přerušeny z důvodu provozních potřeb uživatele objektů. Dne 11. 12. 2018 
nabyl účinnosti dodatek č. 1 ke smlouvě, který zahrnoval vícepráce nutné k dokončení díla 
a posunul termín plnění na 29 týdnů od předání staveniště. Realizace akce byla dokončena 
v prosinci 2018, splatnost faktur za stavební práce a technický dozor na stavbě připadla 
na leden 2019.  
 
 
Oblast zdravotnictví 
 
107. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba myčky výjezdové 
základny v Podbořanech 
čerpáno 4 289 tis. Kč 
Celková výše výdajů na akci činila 5 511 tis. Kč. Realizace akce byla zahájena v červnu 2019. 
V rámci výstavby byla realizována výstavba myčky výjezdové základny včetně přípojek, 
rozvodů elektrické energie, vody a odlučovače ropných látek, která bude mimo mytí 
a desinfekce vozidel a jejich technického vybavení dále sloužit jako garážové stání pro sanitní 
vozidla. Dále byla zřízena garáž pro parkování sanitních vozidel. V roce 2019 byly čerpány 
výdaje na projektovou dokumentaci, správní poplatky a na stavební práce. Realizace akce 
byla ukončena v únoru 2020. 
 
 
Oblast dopravy 
 
111. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem  
čerpáno 13 097 tis. Kč 
Celková výše výdajů se předpokládá ve výši 39 432 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci tříramenné 
křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského na okružní křižovatku o poloměru 17 m, 
která zahrnuje rekonstrukci ulice Hrbovické s šířkovou homogenizací a vymezeným podélným 
parkováním včetně navazujících úseků ulice Majakovského a Tovární. V rámci stavby 
je prováděna úplná rekonstrukce vozovek, chodníků v dlážděné konstrukci, podélné parkování 
v konstrukci z malých žulových kostek, vybudování nových přechodů pro chodce 
a rekonstrukce 4 zastávek městské hromadné dopravy v bezbariérové úpravě. Kromě toho 
byly všechny přechody pro chodce a místa pro přecházení přes uvedené ulice šířkově 
upraveny dle požadavků novelizované VSN 736110 a vybaveny samostatným osvětlením 
přechodů. Projektovou dokumentaci nechal zpracovat Magistrát města Ústí nad Labem. 
V roce 2019 byly výdaje čerpány na stavební práce a technický dozor na stavbě. Nově 
vybudovaná okružní křižovatka Tovární x Hrbovická x Majakovského byla zprovozněna 
v prosinci 2019. V roce 2020 bude realizován pouze zbývající úsek ulice Majakovského 
(od křižovatky s ulicí Prostřední po křižovatku s ulicí Marxova) o délce cca 100 m. Realizace 
bude probíhat dle předpokladu od dubna do června 2020.  
 
112. Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty 
čerpáno 6 566 tis. Kč 
Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 7 655 tis. Kč. Vzhledem k velmi špatnému 
stavu mostu bylo rozhodnuto o celkovém odstranění mostu a postavení mostu nového - 
železobetonového, rámového, monolitického a plošně založeného na hutněném polštáři 
ze štěrkodrti s výztužnou geomříží. Nový most je navržen na normovou zatížitelnost. Na nosné 
konstrukci mostu a opěrných zdech jsou železobetonové římsy se zábradelními svodidly. 
Za římsami je odláždění lomovým kamenem do betonu lemovanými betonovými obrubníky. 
Stavební práce byly zahájeny v březnu 2019. V říjnu 2019 byla stavba předána 
do předčasného užívání, kolaudační souhlas bude vydán po odstranění vad dodavatelem 
(předpoklad v dubnu 2020). V roce 2019 byly výdaje čerpány na stavební práce, stavební 
a autorský dozor.  
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113. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany 
– hranice okresu Ústí nad Labem 
čerpáno 3 922 tis. Kč 
Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 424 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje 
obnovu odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 
(rozšíření o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika 
mostů, v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel 
dle platných norem. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace, která nabyla účinnosti dne 11. 5. 2018. Financování stavebních prací 
se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. 
V roce 2019 byly čerpány výdaje za zpracování projektové dokumentace, které přechází 
do roku 2020. 
 
 
 
Zpracoval: odbor ekonomický a investiční 
V Ústí nad Labem dne 28. dubna 2020 
 


