
 

 

jednání Zastupitelstva  

města Ústí nad Labem 

 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

  5.4.2017  3 

                                                                                                  

věc : 

      Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

 

 

důvod předložení: 

Zajištění převodu účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných 

finančních prostředků na opravy komunikací do rozpočtu roku 2017 

 

 

zpracoval: 

Ing. Dalibor Dařílek – vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ 

 

 

předkládá:  

Ing. Věra Nechybová – primátorka Statutárního města Ústí nad Labem 

 

 

projednáno: 

         

 

 

přizváni k jednání: 

  

 



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 2016 nečerpaných prostředků v celkové výši 

27 927,23 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2016  nižším  čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 27 927,23 tis. 

Kč 

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

částku 23 206,93 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

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

částku 4 720,30 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

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

majetku na převod účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných 

finančních prostředků do rozpočtu roku 2017. Jedná se následující akce v rámci údržby 

komunikací: 

1. V druhé polovině roku 2016 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 2016 byly tedy zasmluvněny tyto velkoplošné opravy 

komunikací, jejichž realizace je smluvně zajištěna na období 04 – 06/2017: 

Velkoplošné opravy vozovek:  

- spojka Seifertova – Mlýnská,  

- Peškova,  

- Na Výšině,  

- Obvodová,  

- Sibiřská,  

- Ke Hradu,  

- Stříbrnická,  

- Mírová. 

Velkoplošné opravy chodníků:  

- Jizerská – I.etapa 

2. U veřejných zakázek uvedených v bodu 1. této důvodové zprávy došlo k takové úspoře 

rozpočtových finančních prostředků, že je možno zrealizovat ještě jednu velkoplošnou 

opravu. V současné době je na základě vypsané veřejné zakázky zasmluvněna ještě 

velkoplošná oprava vozovky v ul. Štefánikova. Tato vozovka vykazuje značné množství vad, 

které jsou lokální výspravou odstranitelné jen velmi problematicky a za cenu vysokých 

finančních nákladů. Jen v roce 2016 lokální opravy této vozovky přišly na 533 283,30 Kč 

(vč. DPH). 

3. Dále byly ve 4. čtvrtletí roku 2016 zadány či zahájeny opravy, jejichž dokončení, převzetí a 

fakturace postupně od začátku roku 2017 probíhá. Jedná se o tyto opravy:  

- Na Drahách – velkoplošná oprava dvou slepých větví vozovky,  

- výměna svodidel Bělehradská,  

- Bělehradská – oprava svodidel po dopravní nehodě, 

- oprava uličních vpustí Jateční, 

- oprava havarijního stavu opěrné zdi v ul. Žitná.  

4. V roce 2016 byly dále zasmluvněny opravy, u nichž byly řešeny technické či organizační 

problémy a jejichž realizace či dokončení proběhne v roce 2017. Jedná se o následující akce: 

- Pionýrů – obnova konstrukce vozovky po rekonstrukci inženýrských sítí – od této 

zakázky postupně z kapacitních důvodů odstoupili dva dodavatelé. Zakázku tedy bylo 

nutno vypsat znovu. V současné době je tato akce opětovně zasmluvněna a její realizace 

probíhá. 

- Podél Lázní Brná – velkoplošná oprava vozovky – teprve v závěru roku 2016 se podařilo 

vyřešit problémy s vodovodní přípojkou pro objekt koupaliště, akce bude zrealizována 

v letošním roce. 



 

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

na jednotlivé technologie lokálních oprav vozovek, chodníků a na provádění oprav 

dopravního značení. V rámci těchto smluv je stanoven minimální objem prací na každý rok. 

Vzhledem k tomu, že smlouvy byly uzavřeny v polovině roku 2016, nebyly u některých 

technologií tyto minimální objemy prací v roce 2016 v plném rozsahu zrealizovány a 

nesplněný objem bude v souladu se smlouvami zapojen do letošního roku. Jedná se o tyto 

technologie: 

- Lokální opravy komunikací v zimním období, 

- Opravy dlážděných komunikací, 

- Svislé dopravní značení, 

- Vodorovné dopravní značení. 

6. V položce Rozvoj cyklistiky má odbor dopravy a majetku alokovány finanční prostředky na 

akci „Oprava komunikace podél Klíšského potoka,“ v rámci které má být zrealizována část 

cyklotrasy za městskými sportovišti v ul. Vinařská. Na tuto akci se vedení města nadále 

snaží získat dotaci, z tohoto důvodu nebyla v roce 2016 zrealizována.  

 

Celkový souhrn: 

Položka 

č. 

Typ oprav Částka 

1. Velkoplošné opravy vozovek 13 360 000 

1. Velkoplošné opravy chodníků 310 000 

2. Velkoplošná oprava vozovky Štefánikova 5 800 000 

3. Na Drahách – dokončení velkoplošné opravy 821 100 

3. Bělehradská – výměna a oprava svodidel 567 597 

3. Jateční – oprava uličních vpustí 180 803 

3. Žitná – oprava opěrné zdi 338 800 

4. Pionýrů – obnova konstrukce komunikace po 

rekonstrukci inženýrských sítí 

777 580 

4. Podél Lázní Brná – velkoplošná oprava vozovky 542 420 

5. Lokální opravy komunikací v zimním období 63 490 

5. Opravy dlážděných komunikací 164 790 

5. Svislé dopravní značení 147 200 

5. Vodorovné dopravní značení 133 150 

6. Oprava komunikace podél Klíšského potoka 4 720 300 

 CELKEM 27 927 230 

 

Příloha: 

- Výpis z usnesení č. 106/17 ze dne 22.2.2017  

 



 

Pro potřeby Navision: 

1.b)  1.   117/H000010             13 360 000 Kč 

              117/H000300                  310 000 Kč 

2. 117/H000010               5 800 000 Kč 

3. 117/H000010                  821 100 Kč 

              117/H000001               1 087 200 Kč 

4. 117/H000010               1 320 000 Kč 

5. 117/H000010                    63 490 Kč 

     117/H000300                  164 790 Kč 

     117/H000013                  280 350 Kč 

1.c)    6. 117/H000262               4 720 300 Kč  

 

 

 


