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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 

zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 28 971,09 tis. 

Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad 

Labem vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve 

výši 28 971,09 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o 

částku 28 971,09 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládáno rozpočtové opatření odboru dopravy a 

majetku na převod účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných 

finančních prostředků do rozpočtu roku 2018. Jedná se následující akce v rámci údržby 

komunikací: 

1. V druhé polovině roku 2017 odbor dopravy a majetku postupně obdržel finanční 

prostředky na realizaci velkoplošných oprav komunikací. Vzhledem k tomu, že potřebné 

technologie bylo nutno zadat na základě veřejných zakázek, nebylo možno (s ohledem na 

dodržení termínů daných zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřní směrnicí Rady 

města) tyto velkoplošné opravy za vhodných klimatických podmínek odpovídajících 

technologickým postupům zrealizovat. V roce 2017 byly tedy zasmluvněny tyto 

velkoplošné opravy komunikací, jejichž realizace je smluvně zajištěna na období 04 – 

07/2018 v celkové výši Kč 18 613 000: 

 Bělehradská – velkoplošná oprava vozovky 

 Rabasova – velkoplošná oprava vozovky 

 Zahradní – velkoplošná oprava vozovka a chodníků 

 Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n.L. – Střekov (Vítězná – k řadovým 

RD, Truhlářova, Rubensova, Jabloňová, Sebuzín – na Kolibov od II/261). 

Současně jsou dokončovány i opravy, jejichž provedení bylo zahájeno ještě v roce 2017, 

avšak dokončení a fakturace probíhá na začátku roku 2018. Jedná se o tyto opravy v 

celkové výši Kč 983 690: 

 Na Kopečku – provizorní úprava komunikace z vegetační dlažby 

 Werichova, Herecká, Na Ovčárně – lokální opravy vozovek malou frézou 

 Pod Parkem – lokální opravy vozovek malou frézou 

 Karla Maye podél ev.č. 525 – R-materiál s pokládkou ACO 11. 

 Celková zasmluvněná částka v údržbě vozovek činí Kč 19 596 690. 

2. Kromě vozovek byly z postupně přidělovaných finančních prostředků zasmluvněny pro 

jaro 2018 i velkoplošné opravy chodníků v celkové výši Kč 2 304 000 v těchto lokalitách: 

 Masarykova – velkoplošná oprava chodníku (U Remízy – zast. MHD „Bukov“ 

směr centrum) 

 Hoření – výměna konstrukce chodníku 

 Zesílení konstrukcí chodníků v MO Ústí n.L. – město (Malátova, Rooseveltova). 

Současně jsou dokončovány i opravy, jejichž provedení bylo zahájeno ještě v roce 2017, 

avšak dokončení a fakturace probíhá na začátku roku 2018. Jedná se o tyto opravy v 

celkové výši Kč 3 069 310: 

 Velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n.L. – Severní Terasa 

 Jizerská – velkoplošné opravy chodníků – II. a III. etapa. 

Odbor dopravy a majetku má na základě veřejných zakázek uzavřeny dlouhodobé smlouvy 

na jednotlivé technologie oprav komunikací. V rámci těchto dlouhodobých smluv nedošlo 

v roce 2017 k dočerpání smluvního objemu na technologii lokální opravy dlážděných 

komunikací, a to ve výši 519 900 Kč. Tento objem je však zasmluvněný na základě 

dlouhodobé smlouvy a bude dočerpán společně s řádným ročním objemem v roce 2018.  

Celková zasmluvněná částka v údržbě chodníků činí Kč 5 893 210. 

 



 

3. V rámci údržby mostů odbor dopravy a majetku zajistil v roce 2017 údržbu revizní lávky 

Mariánského mostu. Tato údržba na základě smlouvy byla dokončena 5.1.2018 a fakturace 

tedy bude již z nového rozpočtu. Současně byly v prosinci 2017 zadány prohlídky mostních 

objektů se stavebním stavem V. – VII. s dokončením těchto prohlídek do 31.1.2018. 

Finanční prostředky určené na tyto akce v rozpočtu 2017 je tedy nutné zapojit do rozpočtu 

roku 2018. 

Celková zasmluvněná částka v údržbě mostních objektů činí Kč 197 680. 

4. Na úseku dopravního značení jsou předmětem převodu finančních prostředků nevyčerpané 

objemy na dlouhodobých smlouvách na údržbu svislého dopravního značení ve výši 796 

070 Kč a na údržbu vodorovného dopravního značení ve výši 851 660 Kč. Dále jsou 

převáděny finanční prostředky na držbu světelně signalizačních zařízení, kamer a 

meteohlásek, jejichž údržba byla dokončena k 31.12.2017, avšak fakturace proběhne až v 

roce 2018. 

Celková zasmluvněná částka v údržbě dopravního značení činí Kč 2 264 110. 

5. V rámci ostatní údržby má odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem 

zasmluvněny projektové práce na opravy opěrných zdí, geologický průzkum pro zajištění 

stability komunikace Novoveská, zpracování projektové dokumentace na úpravu napojení 

odtoku dešťové vody v Habrovicích a opravu 2 ks horských vpustí v ul. Jabloňová. 

Celková zasmluvněná částka v údržbě ostatního silničního majetku činí Kč 1 019 400, 

Rozpočtové opatření bylo projednáno v Radě města Ústí nad Labem dne 31.1.2018, č. 

usnesení 74/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro potřeby Navision: 

1.b)     1.     117/H000010                 19 596 690,00 Kč 

           2.     117/H000300                   5 893 210,00 Kč 

           3.     117/H000003                      197 680,00 Kč 

           4.     117/H000013                   2 264 110,00 Kč 

            5.     117/H000001                   1 019 400,00 Kč 

 

 

 


