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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A)  r e v o k u j e  

 
1. bod B) usnesení Zastupitelstva města v kompetenci Rady města č. 193/16  

ze dne 30. 5. 2016.       

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města dne 30. května schválilo zapojení města do 

mezinárodního projektu FABIANA. Sekretariát dne 3. června 2016 bohužel neschválil podobu 

projektu FABIANA z důvodu příliš úzkého zaměření (napojení cyklistické sítě na železniční 

dopravu).  

Projektoví partneři se následně snažili modifikovat projekt tak, aby byl pro Sekretariát 

akceptovatelný. Byly předloženy postupně další tři verze projektu, přičemž poslední verze 

počítala s tím, že dojde k vytvoření institucionální spolupráce na širší územní úrovni, do které 

budou zapojeny klíčové subjekty místní dopravy, soukromé firmy/organizace, okolní obce/města 

a další aktéři. Město by vytvořilo institucionální platformu a zavázalo se k jejímu fungování a 

plnění cílů v oblasti hromadné dopravy, výstupem projektu by byl mj. i zpracovaný SUMP (Plán 

udržitelné městské mobility). S touto změnou rovněž souvisela změna názvu projektu na 

SMART-COM.  

Po projednání s právním odborem by vstup města do nového projektu muselo schválit 

zastupitelstvo města (nejbližší dne 22. června 2016).   

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 v 15:28 hod. byl městu doručen návrh rozpočtu pro Ústí nad Labem, do 

pátku 10. 6. 2016 bylo požadováno odsouhlasení finální podoby rozpočtu projektu, což by 

fakticky znamenalo oficiální zapojení města do nového projektu bez schválení zastupitelstvem 

města. 

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možno město zapojit do projektu FABIANA ani do 

projektu SMART-COM. 

Projekt FABIANA 
 

Cíle a zaměření projektu  

Projekt si klade za cíl propojit železniční sítě s cyklistickou infrastrukturou ve městech a umožnit 

tak nádražím stát se klíčovými body pro ekologickou a trvale udržitelnou dopravu ve městech. 

Evropská dopravní politika se zaměřuje na zlepšení infrastruktury a propojení různých 

evropských regionů a měst, ale zlepšení infrastruktury uvnitř měst zůstává opominuto. Tento 

projekt proto propojuje cyklistiku s železničními drahami, jakožto moderní ekologické způsoby 

dopravy ve městech a jejich okolí. Jde především o napojení cyklostezek na nádraží, možnosti 

bezpečně parkovat bicykly v okolí nádraží a provoz tzv. bike-sharingových služeb a 

cyklistických servisů v jejich okolí.  

 

Hlavní výstupy projektu 

 zesílení plánovaní ohledně propojení cyklistické a drážní infrastruktury; 

 analýza existující cyklistické infrastruktury: Mezinárodní skupina odborníků pak posoudí, 

která místa jsou k propojení nejvhodnější; 

 na základě zjištění napojení cyklistické infrastruktury na nádraží a podle potřeby 

vytvoření nebo redesign služeb pro cyklisty (stojany na kola, ochrana proti krádežím, 

bike-sharing atd.); 

 zavedení dalších služeb jako např. možnost nabíjení ekol; 

 kampaň za zvýšení povědomí o integraci cyklistické infrastruktury s nádražím a o 

službách s tím spojených. 

 



 
 

Ústí nad Labem v projektu 
- spolupráce na analýze stávající cyklistické infrastruktury ve městě a jejího současného napojení 

na nádraží 

- spolupráce na vytváření nebo upravování stávající infrastruktury a služeb pro cyklisty v okolí 

nádraží 

- podílení se na pilotních projektech zahrnujících malé investice do dalšího zlepšení integrace 

nádraží do cyklistické infrastruktury 

 

Financování  

Celkové náklady (max. 42 měsíců): 223,53 tis. EUR (cca 6 148 tis. Kč) 

dotace ERDF (85 %):   190,00 tis. EUR (cca 5 225 tis. Kč) 

spolufinancování  (15 %):   33,53 tis. EUR (cca 922,08 tis. Kč) 
 

 

Usnesení Zastupitelstva města v kompetenci Rady města č. 193/16 ze dne 30. 5. 2016: 

193/16  

Projekt FABIANA – zapojení města do projektu v rámci programu 

CENTRAL EUROPE 

  
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání  

A) bere na vědomí  

1. informaci o:  

a) programu nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE  

b) projektu FABIANA  

B) schvaluje  

1. účast města Ústí nad Labem jako partnera v zahraničním projektu FABIANA s 

předpokládaným finančním objemem projektu připadajícím na město Ústí nad Labem 

na max. 42 měsíců (nejdříve od roku 2017) ve výši 223,53 tis. EUR (cca 6 148 tis. Kč 

vč. DPH) a předpokládanou minimální spoluúčastí města ve výši 33,53 tis. EUR (cca 

922,08 tis. Kč vč. DPH)  

 

 


