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FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE  

 
Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2020 dle jednotlivých akcí: 
 

Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

  Odbor majetkový 56 007 

1 

Datové centrum Ústeckého kraje, p. o. – nákup nebytových prostor, 
pozemku, výpočetní techniky, drobného dlouhodobého majetku 
a drobného majetku 

33 749 

2 751 

2 
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – nákup budovy v ulici Barákova 
v k. ú. Lovosice, včetně pozemků 

8 996 

3 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – 
nákup budovy v ulici Bratří Čapků 437/28 v k. ú. Ústí nad Labem, včetně 
pozemku 

3 900 

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

1 763 

5 
SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup 
garáží včetně pozemků 

902 

6 Oblastní muzeum v Lounech, p. o. – nákup pozemků v k. ú. Březno u Loun 873 

7 
Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany  
– hranice okresu Ústí nad Labem – výkupy pozemků  

806 

8 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – 
nákup pozemku p. č. 141 v k. ú. Trmice  

632 

9 
Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem – zřízení věcného 
břemene 

552 

10 SÚS ÚK, p. o., silnice II/263 – stoupací pruh Líska – nákup pozemku 430 

11 Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků 219 

12 Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno – výkupy pozemků 154 

13 
SÚS ÚK, p. o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem – výkupy 
pozemků 

140 

14 Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků 40 

15 Cyklostezka Chomutov – Strupčice – výkupy pozemků 30 

16 
SÚS ÚK, p. o. - výdaje za odnětí pozemku plnění funkcí lesa – pozemek 
p. č. 470/3, k. ú. Křimov 

22 

17 
Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice 
– zřízení věcného břemene 

12 

18 
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – nákup pozemků v k. ú. Bílý 
Újezd 

9 

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) 

8 

20 
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 

21 Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků 5 

22 
Rekonstrukce mostu 2541 – 15 Nová Ves v Horách – výkupy pozemků, 
výdaje za odnětí pozemku plnění funkcí lesa   

4 

23 Labská stezka č. 2 - II. etapa – zřízení služebnosti, popř. věcných břemen 1 

24 
SÚS ÚK, p. o. - výdaje za odnětí pozemku plnění funkcí lesa – pozemek 
p. č. 411/24, k. ú. Málkov 

1 
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Číslo 
řádku  

Název akce 
Čerpání 
v tis. Kč 

25 
Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice 
– výkupy pozemků 

1 

  Odbor investiční 353 674 

  Oblast kancelář ředitele 17 907 

 Krajský úřad Ústeckého kraje  
12 384 

5 523 

26 - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje 12 384 

27 - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem 5 523 

  Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 217 533 

 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. 35 434 

28 - rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2 34 530 

29 - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu 904 

 
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, 
p. o. 

25 854 

9 126 

30 - celková rekonstrukce objektu auly 
24 208 

6 311 

31 - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39) 
2 815 

765 

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

881 

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

25 231 

472 

33 - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 18 092 

34 - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778) 
7 139 

472 

 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. 22  601 

35 - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 22 463 

36 
- úprava dvora a parkovacích míst, hřiště, garáže a kanalizace (T. G. 
Masaryka 580) 

138 

37 
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, 
Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 
1180) 

13 372 

3 913 

38 
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - 
rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459) 

16 269 

39 
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o.  - rekonstrukce 
elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310) 

13 824 

2 432 

40 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. 
o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 

7 557 

212 

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

5 553 

41 
- sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu 
radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1) 

3 105 

42 - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Čs. dobrovolců 2865) 2 448 

43 
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna 
odpadů, sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu 

5 371 

44 
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního 
vytápění (Zámecká 1) 

3 146 
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 Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. 
2 729 

287 

45 - oprava střechy (Ruská 147) 2 729 

46 - rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří 199 

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

48 
Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově 
teoretického vyučování (Dělnická 21) 

2 759 

49 
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, 
Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové 
cesty a chodníků 

1 633 

1 037 

50 
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - 
oprava kanalizace a statických poruch objektu na pozemkové parcele 
č. 104 

2 593 

51 
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - 
rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1) 

2 420 

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

2 026 

 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. 
1 081 

620 

53 - oprava střechy na objektu Domova mládeže 1 081 

54 
- rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, 
včetně zateplení 

620 

55 
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, (Čelakovského 8), p. o. - 
rekonstrukce plynové kotelny 

1 465 

 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. 1 183 

56 
- revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 
272) 

965 

57 - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné 218 

58 

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a 
Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - sanace základového zdiva, 
zateplení a dokončení výměny oken a dveří budov Obchodní akademie 
(Černovická 26) 

1 123 

59 
Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat 
(Chelčického 3) 

957 

60 
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 
2788, p. o. - výměna vnitřních instalací - (ul. Studentská) 

827 

 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. 801 

61 - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413) 711 

62 
- oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - 

II. etapa - zádržné 
90 

63 
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a 
venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) 

613 

 Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. 
329 

215 

64 - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) 329 

65 - dostavba areálu školy, 1. etapa - dodávky 215 

66 
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. -  rekonstrukce 
budovy gymnázia (Komenského 843) 

491 
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67 
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního 
stavu přístupových chodníků a nezpevněných ploch (Výstupní 2) 

341 

68 
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - výměna oken, 
celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány 

299 

69 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - středoškolský kampus s 
novým administrativním sídlem školy 

296 

 Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. 270 

70 - rekonstrukce elektro, voda, topení 144 

71 - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné 126 

72 
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a 
datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) 

254 

73 
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. 
- výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690) 

206 

74 
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - 
oprava fasády (Komenského 562) 

116 

75 
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 

92 

76 
Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly 
- zádržné 

43 

77 
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. 
května) 

34 

78 
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - 
rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné 

26 

  Oblast kultury a památkové péče 36 171 

79 
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice 
husitství (Pivovarská 43) 

25 013 

2 363 

80 
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké 
náměstí č. p. 517/14 

7 897 

81 
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. - rekonstrukce areálu Ctiborova - 
Muzeum Praga 

772 

 Zámek Nový Hrad, p. o.  111 

82 
- restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek 
východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě 

40 

83 - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací 35 

84 - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné 23 

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

86 
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově 
muzea, oprava fasády 

15 

  Oblast sociálních věcí 26 354 

 Domov Brtníky, p. o. 
19 000 

248 

87 - celková rekonstrukce objektu č. p. 122 19 000 

88 - oprava dešťové kanalizace v areálu 248 

89 
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Háj u Duchcova - výměna střešní krytiny budov 2, 
3 včetně „domečků“ 

4 223 
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 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. 2 172 

90 
- Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 
Křečanská č. p. 723 

2 002 

91 - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch 170 

92 
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor 
v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací 
a humanizací 

303 

 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. 271 

93 
- Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech 
uživatelů (U Trati 2041/3) 

246 

94 - Domov Na Svobodě Čížkovice – rekonstrukce hlavní budovy 25 

95 
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - 
revitalizace Domova důchodců Dubí 

67 

96 
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory  
a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce 
koupelen, WC a vnitřních rozvodů - zádržné 

47 

97 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška Kamenice, p. o. - 
výstavba kuchyně se zázemím - vyhotovení posudku střechy 

23 

  Oblast zdravotnictví 15 602 

 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. 15 602 

98 - výstavba výjezdové základny v Lovosicích 13 944 

99 - výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech 1 222 

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

101 - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín - podepření stropu 180 

102 - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě 58 

  Oblast dopravy 40 106 

103 
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí 
nad Labem 

12 417 

104 
SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení 
v areálu Kovářská, Chomutov 

4 902 

2 619 

105 Lávka Šébr přes Stožecké sedlo 7 307 

106 Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice 7 247 

107 Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice 1 969 

108 Přestanov – Okružní křižovatka silnic I/3 a II/253 828 

109 Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov 502 

110 Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku 393 

111 Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách 373 

112 SÚS ÚK - rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice 365 

113 Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň 278 

114 Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk Horní Jindřichov 265 

115 Rekonstrukce mostu ev. č. 2501–2 Tvršice 148 

116 Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice 145 

117 Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem 115 
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118 Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň 101 

119 Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné 45 

120 Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk Horní Jindřichov 35 

121 Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno 22 

122 Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice 19 

123 Komunikace III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč 10 

124 Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1 – správní poplatek 1 

 Oblast investiční 1 

 Poplatky na účtu Fondu investic a oprav 1 

  Čerpání celkem 409 681 

 
pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje  
 
 
Z fondu investic a oprav byly čerpány finanční prostředky zejména na následující akce:  
 

Odbor majetkový 
 
1. Datové centrum Ústeckého kraje, p. o. – nákup nebytových prostor, pozemku, 
výpočetní techniky, drobného dlouhodobého majetku a drobného majetku  
čerpáno 36 500 tis. Kč  

Předmětem akce byl nákup nebytových prostor v budově Bukov, č. p. 755 včetně pozemku, 
v k. ú. Ústí nad Labem, výpočetní techniky, drobného dlouhodobého a drobného majetku 
na základě Kupní smlouvy č. 20/SML5859 pro potřeby příspěvkové organizace. O úplatném 
převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 018/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020. Akce byla ukončena v roce 2020. Financování akce 
probíhalo v běžných i kapitálových výdajích. 
 
2. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – nákup budovy v ulici Barákova v k. ú. 
Lovosice, včetně pozemků 
čerpáno 8 996 tis. Kč 

Předmětem akce byl nákup budovy v ulici Barákova 819/2 včetně pozemků v k. ú. Lovosice 
pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 20/SML2745. O úplatném 
převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 081/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020. Akce byla ukončena v roce 2020. 
 
3. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – nákup budovy 
v ulici Bratří Čapků 437/28 v k. ú. Ústí nad Labem, včetně pozemku 
čerpáno 3 900 tis. Kč 

Předmětem akce byl nákup budovy č. p. 437 včetně pozemků v obci Ústí nad Labem, k. ú. 
Bukov pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 20/SML2359. 
O úplatném převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 080/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020. Akce byla ukončena v roce 2020. 
  
4. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy  
čerpáno 1 763 tis. Kč 

Výdaje na akci činily 1 763 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na výkupy pozemků na základě 
uzavřených kupních smluv v roce 2020 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
silnicemi II. a III. třídy. Akce bude pokračovat dalšími výkupy pozemků v roce 2021. 
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Oblast kancelář ředitele 
 
26. Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského 
úřadu Ústeckého kraje 
čerpáno 12 384 tis. Kč 

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.  
 
27. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí 
nad Labem 
čerpáno 5 523 tis. Kč 

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 46 000 tis. Kč. V září 2020 byla zahájena 
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 budou 
celoplošně odstraněny skladby podlah, bude provedeno nové dispoziční dělení vnitřních 
prostor, provedeny nové vnitřní rozvody, nové podlahy, obklady a malby, osazeny obložkové 
dřevěné zárubně a dveřní křídla, instalovány jednotlivé zařizovací předměty. Dokončení 
stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2021. 
 
 

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
 
28. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - rekonstrukce 
školní dílenské lodi ČSPL-DL2 
čerpáno 34 530 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 34 700 tis. Kč. V prosinci 2020 byly dokončeny stavební 
práce na rekonstrukci školní dílenské lodi ČSPL-DL2 pro zajištění výuky v oblasti vnitrozemské 
lodní dopravy a pro zajištění technické způsobilosti plavidla. Rekonstrukce se týkala 
slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, požárně bezpečnostního řešení, rozvodu pitné 
vody, teplé užitkové vody, ústředního topení, kanalizace, strojních a stavebních částí (např. 
výměna oken a dveří, sociálních zařízení, šatny, učebny, demontáže nádrže na pitnou vodu, 
drenážního systému). Veškeré práce probíhaly v souladu s právními předpisy Evropské unie 
a České republiky týkající se plavidel pro vnitrozemskou plavbu. 
 
30. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - 
celková rekonstrukce objektu auly 
čerpáno 30 519 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 36 500 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. V únoru 2021 byly dokončeny 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 byla 
provedena rekonstrukce obvodových stěn, stropu a parketové podlahy s výměnou 
tělocvičného nářadí. Rekonstruovány byly také všechny vnitřní chodby, sociální zařízení 
a vstupní prostory auly. Součástí rekonstrukce byla i kompletní výměna střešní krytiny včetně 
klempířských prvků a hromosvodu. Z důvodu velké vlhkosti spodního a podzemního patra 
(část sklepních prostor a část dílen), bylo nutné kompletně řešit odvlhčení budovy formou 
sanace. V budově proběhla kompletní rekonstrukce elektrorozvodné sítě, nově se řešilo 
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i topení budovy. V rámci stavebních prací byla provedena také rekonstrukce stávajícího 
přístřešku a garáže.  
 
31. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - 
celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39) 
čerpáno 3 580 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 16 054 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. 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. Na začátku roku 2020 proběhla úhrada faktury 
za dokončené stavební práce. 
 
33. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 
čerpáno 18 092 tis. Kč 

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 60 000 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 druhé polovině roku 2021. 
 
34. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu 
(Zd.Fibicha 2778) 
čerpáno 7 611 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 31 130 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. V květnu 2020 byly dokončeny stavební práce, v rámci kterých byla 
provedena výměna povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, vybudováno hřiště pro míčové 
hry, doskočiště a výsek na vrh koulí. Byl vybudován nový zděný objekt pro šatny a uložiště 
sportovního nářadí a náčiní. Areál byl zajištěn vnějším oplocením.  
 
35. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy 
na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 
čerpáno 22 463 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 28 000 tis. Kč. V červnu 2020 byly dokončeny stavební 
práce na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy. Bylo 
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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 proto bylo nutné rekonstruovat také ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. 
Dále byla provedena úprava kotelny a osazeny nové kotle, došlo k napojení budovy 
na kanalizační síť a bylo provedeno zateplení celé budovy. 
 
37. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - 
zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180) 
čerpáno 17 285 tis. Kč 

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 21 000 tis. Kč. Financování akce probíhalo 
v běžných i kapitálových výdajích. V květnu 2020 byly zahájeny stavební práce na zateplení 
a výměně střešní krytiny včetně souvisejících klempířských prací na veškerých objektech 
areálu školy. V rámci stavebních prací bude provedena výměna střešní krytiny za střešní 
krytinu shodného typu včetně výměny poškozených částí dřevěných krovů. U některých 
objektů bude provedeno zastřešení valbovými střechami s minimálním spádem střešních rovin 
včetně zateplení a úprav stávajících atik. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první 
polovině roku 2021. 
 
38. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - rekonstrukce 
elektroinstalace (Chomutovská 459)  
čerpáno 16 269 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.  
 
39. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce 
elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310) 
čerpáno 16 256 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 20 100 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. 
V kuchyni bylo nově vybudováno sociální zařízení pro personál kuchyně. Součástí stavební 
prací byla také rekonstrukce povrchů stávajícího multifunkčního sportoviště, stávajícího 
parkoviště a výstavba nového altánu na zahradě v areálu dětského domova.  
 
40. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - 
výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 
čerpáno 7 769 tis. Kč 

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 27 000 tis. Kč. Financování akce probíhalo 
v běžných i kapitálových výdajích. 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. 
Dokončení stavebních prací se předpokládá v srpnu 2021. 
 
41. 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 3 105 tis. Kč 

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 15 290 tis. Kč. V červnu 2019 byly zahájeny 
stavební práce na změnu skladby podlah dotčených místností prvního podlaží budovy Střední 
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průmyslové školy v Teplicích, instalaci větracího systému podloží pod celým půdorysem 
objektu a na zajištění řízeného odvětrání místností pomocí vzduchotechnických jednotek 
z důvodu zjištěné zvýšené koncentrace radonu v uvedeném prostoru. Tyto stavební práce byly 
dokončeny v únoru 2020. Při kontrole dokončeného díla dotčenými orgány státní správy byly 
vzneseny požadavky, které bylo nutné ještě realizovat v rámci dodatečných stavebních prací. 
V prosinci 2020 byly provedeny dodatečné úpravy povrchů podlah s ohledem na bezpečnost 
a zvýšenou životnost podlah v dílnách, úpravy rozvodů silnoproudu a slaboproudu, včetně 
nastavení dodaných vzduchotechnických jednotek a souvisejících komponentů pro trvalé 
užívání díla. Pro zkušební provoz byly stanoveny požadavky na provedení jednotlivých měření 
Krajskou hygienickou stanicí, které mohou být provedeny za plného provozu školy. 
Předpokládá se, že do konce roku 2021 bude možné provést zkušební provoz, a tím dojde 
k ukončení realizace celé akce. 
 
42. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - 
rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Čs. dobrovolců 2865)  
čerpáno 2 448 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 14 120 tis. Kč. V lednu 2020 byly dokončeny stavební práce 
na rekonstrukci vnitřních prostor školní jídelny, zateplení celé budovy, zateplení střechy 
a výměnu velkoplošných oken. V jídelně a na terasách byla provedena výměna podhledů, 
skladeb podlah včetně nových dlažeb, dále nové omítky, nátěry a malby. Současně byla 
provedena kompletní výměna vnitřních instalací, jako jsou rozvody ústředního vytápění, 
zdravotně technických rozvodů včetně vybudování nového sociálního zařízení, elektrických 
rozvodů včetně osvětlení a rozvodů vzduchotechniky. 
 
43. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů, 
sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu 
čerpáno 5 371 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 5 660 tis. Kč. V červnu 2020 byly dokončeny stavební práce, 
v rámci kterých byla provedena výměna kanalizačních odpadů z koupelen a sociálního 
zařízení a stoupaček včetně výměny dlažby a obkladů v prvním patře, dále byla provedena 
výměna poškozených svodů včetně lokální opravy omítek po zatékání. Ve druhém patře bylo 
vyměněno odpadní potrubí, byly opraveny podlahy v umývárnách a sprchových koutech 
a provedeny nové obklady stěn. 
 
44. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění 
(Zámecká 1) 
čerpáno 3 146 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 5 780 tis. Kč. V dubnu 2020 byly dokončeny stavební práce, 
v rámci kterých byly provedeny stavební úpravy ve stávajících prostorách kotelen na tuhá 
paliva v objektech č. p. 1 a č. p 151. V rámci stavebních úprav byla provedena oprava nášlapné 
vrstvy podlahy, byly opraveny povrchy stěn a stropů. Prostor kotelen byl vymalován a vybaven 
novou elektroinstalací. Do takto připraveného prostoru byla namontována nová technologie 
kotelen. 
 
 45. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 147) 
čerpáno 2 729 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 10 160 tis. Kč. V lednu 2020 byly dokončeny 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.  
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48. Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově 
teoretického vyučování (Dělnická 21) 
čerpáno 2 759 tis. Kč 

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 26 000 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny 
v listopadu 2020. V rámci stavebních prací bude provedena kompletní 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 budou rozdělena podle účelu na sociální 
zařízení pro potřeby studentů, zaměstnanců a pro osoby se zdravotním postižením. 
Dokončení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2021. 
 
49. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, 
Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků 
čerpáno 2 670 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 22 550 tis. Kč. Financování akce probíhalo v běžných 
i kapitálových výdajích. V lednu 2020 byly dokončeny 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 také provedena 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.  
 
50. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - oprava 
kanalizace a statických poruch objektu na pozemkové parcele č. 104  
čerpáno 2 593 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 2 700 tis. Kč. V dubnu 2020 byly dokončeny stavební práce 
na opravě přístavby objektu Gymnázia Duchcov. V rámci stavebních prací byla provedena 
výměna podlahové konstrukce, střešních krytiny a oprava střešních světlíků.  
 
51. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové 
kotelny (Školní 1) 
čerpáno 2 420 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 5 700 tis. Kč. V lednu 2020 byly dokončeny stavební práce 
na přemístění plynové kotelny z půdy do prvního podzemního podlaží. Původní konstrukce 
kotelny na půdě byla demontována, střecha byla vrácena do původního stavu (tzn. doplněny 
střešní prvky a krytina). Byla provedena výměna zásobníku tepla, stavební úpravy komínového 
tělesa a stavební úpravy místnosti kotelny v prvním podzemním podlaží. 
 
52. Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic 
čerpáno 2 026 tis. Kč 

Celkové výdaje na akci činily 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. V listopadu 2020 byla realizována výsadba a doplnění chybějících rostlin. Bylo 
dodáno 39 000 kusů chmelových kořenáčů Žateckého poloraného červeňáku – Osvaldův klon. 
 
 

Oblast kultury a památkové péče 
 
79. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství 
(Pivovarská 43) 
čerpáno 27 376 tis. Kč  

Celková výše výdajů na akci činila 33 900 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, 



Příloha č. 10  

12 

rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukce interiéru průjezdu a nádvoří 
a restaurování arkýře (kamenické práce). Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnuje 
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).  
 
80. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí 
č. p. 517/14 
čerpáno 7 897 tis. Kč  

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny 
v červnu 2019. V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/14 bude provedena výměna střešní 
krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik 
a oprava zatékáním poškozené fasády. Dokončení stavebních prací se předpokládá v druhé 
polovině roku 2021. 
 
 

Oblast sociální péče 
 
87. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – celková rekonstrukce 
objektu č. p. 122 
čerpáno 19 000 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 45 000 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v lednu 2020. Předmětem stavebních prací je odstranění stavby č. p. 122 a následné 
vybudování nového objektu, který bude využíván jako domov pro osoby se zdravotním 
postižením. V objektu budou vybudovány samostatné domácnosti (byty). Objekt bude založen 
na základových pasech z vyztuženého betonu a železobetonové základové desce. Celý objekt 
bude proveden ve zděné systémové technologii z broušených tepelně izolačních keramických 
bloků včetně keramických stropů. Nenosné zdivo a příčky budou vybudovány z keramických 
broušených bloků. Nové konstrukce podlah v 1. nadzemním podlaží budou od terénu chráněny 
hydroizolací a budou tepelně izolovány. Nová okna a balkonové dveře budou dřevěné 
z masivu s izolačním dvojsklem. Dveře a okna ve vstupní chodbě se schodištěm budou 
hliníková. Nová střešní krytina je navržena z vláknocementových skládaných šablon černé 
barvy tak, aby korespondovala s okolní zástavbou. Konstrukce krovu bude navržena dřevěnou 
vazníkovou konstrukcí ve tvaru sedlových střech. Konstrukce zastřešených balkonů budou 
ocelové s podlahami z dřevoplastových prken. Zpevněné plochy okolo objektu budou 
provedeny z betonových dlažeb. Financování akce probíhá z Fondu investic a oprav 
Ústeckého kraje, protože akce původně nesplňovala podmínky pro poskytnutí dotace. Zůstala 
ale zařazena mezi náhradními projekty. 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 proběhne zpětně 
po dokončení celé akce. Realizace akce by měla být dokončena na konci roku 2021. 
 
89. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Háj u Duchcova – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně 
„Domečků“ 
čerpáno 4 223 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 7 447 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v září 2020. Jedná se o výměnu střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně 
„Domečků“. Původní krytina bude demontována, bude provedena montáž a přeložení krytiny 
z Betternitu, budou doplněny nové šablony, provedena výměna hřebenů střechy, výměna 
oplechování, úžlabí, okapových plechů a paropropustné fólie v celém rozsahu střechy. Dále 
bude vyměněno 20 ks střešních oken včetně venkovní markýzy. V souvislosti s opravou 
střechy bude opraveno i odvětrávání toalet a koupelen, které ústí střechou ven. Realizace 
akce bude z důvodu neplnění termínů harmonogramu smlouvy zhotovitelem stavebních prací 
dokončena až v I. čtvrtletí roku 2021. 



Příloha č. 10  

13 

90. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – 
rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) 
čerpáno 2 002 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 14 351 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v srpnu 2020. Bude 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 budou vybudovány 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 dojde k výměně dveří, podlah, otopného 
systému a veškerých rozvodů včetně technické instalace a bude provedena izolace stropu nad 
2. nadzemním podlažím. Pro zajištění bezbariérovosti objektu bude vybudován venkovní 
přístavbou výtah, a proto bude nutné upravit i stávající konstrukci střechy budovy. Dokončení 
stavebních prací předpokládáme v polovině roku 2021. 
 
 

Oblast zdravotnictví 
 
98. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové 
základny v Lovosicích 
čerpáno 13 944 tis. Kč 

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 55 720 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny 
v červenci 2020. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé lékařské 
pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní 
zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů 
a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně 
veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Dokončení realizace akce se očekává 
dle harmonogramu smlouvy v lednu 2022.  
 
 

Oblast dopravy a silničního hospodářství 
 
103. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem 
čerpáno 12 417 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 39 799 tis. Kč. Z toho část společných výdajů byla 
přefakturována dle smlouvy o společném postupu na Statutární město 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. 
 
104. SÚS ÚK, p. o. – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení 
v areálu Kovářská, Chomutov 
čerpáno 7 521 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 7 993 tis. Kč. Financování akce probíhalo z běžných 
i kapitálových výdajů. Jednalo se o opravu a rekonstrukci objektu skladu umístěného v areálu 
SÚS ÚK, p. o. v Kovářské, Chomutov, ulice Kostelní č. p. 671. Stavební práce uvnitř objektu 
zahrnovaly výměnu vnějších výplní otvorů, vnitřní omítky a rekonstrukci elektroinstalací. 
Stavební práce vně objektu řešily celkovou výměnu střešní krytiny, nové okapové žlaby, 
venkovní omítky, dále odstranění stávajícího komínového tělesa a odvodnění základů stavby 
pomocí drenáže. Dále stavební práce řešily i venkovní osvětlení s výměnou kabelových 
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rozvodů s uložením do země a následnou opravu povrchu po pokládce kabelů do země. 
Realizace akce probíhala od dubna do října roku 2020. 
 
105. Lávka Šébr přes Stožecké sedlo 
čerpáno 7 307 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 18 100 tis. Kč. Stavební práce byly 
zahájeny v září 2020. Jedná se o výstavbu nových turistických stezek s mimoúrovňovým 
překonáním silnice I/9. Stavba je 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 bude provedeno související kácení stromů 
v minimální šířce, která umožní provést turistickou stezku z průseku nad plynovodem k lávce 
a dále pak z lávky na rozcestí Stožecké sedlo. Dokončení stavebních prací se očekává 
v I. polovině roku 2021. 
 
106. Komunikace II/237 – rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice 
čerpáno 7 247 tis. Kč 

Celková výše výdajů na akci činila 10 167 tis. Kč. Jedná se o stavbu mostu ev. č. 237-028 
na komunikaci II. třídy 237 v obci Chodovlice přes potok Modla. Součástí rekonstrukce mostu 
byla demolice stávajícího mostu, výstavba nového mostu a úprava předpolí. V rámci úpravy 
předpolí byla upravena niveleta a zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení 
na stávající komunikace. Most je nově navržen jako rámová železobetonová konstrukce, 
plošně založená na základových pasech na hutněném polštáři ze štěrkodrti. Světlost mostního 
otvoru byla navržena 9 m. Nosná konstrukce je přímo pojížděná železobetonová. Navazující 
rovnoběžná křídla mostu jsou navržena jako částečně zavěšená, vetknutá do dříku opěr. 
Na nosné konstrukci mostu a křídlech jsou navrženy železobetonové římsy se zábradlím 
se svislou výplní. Stavební práce probíhaly od března do listopadu 2020. Splatnost konečné 
faktury připadla na leden 2021.  
 


