
Modernizace a rekonstrukce 
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registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365



charakteristika projektu

 úsek trati byl vystavěn v letech 1960 až 1980, dle projektové dokumentace                     

bude rekonstruována tramvajová trať, která je v provozu téměř 60 let

 projekt řeší modernizaci tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov přes               

průmyslový areál v Záluží

 začátek projektu zastávka Most, Chomutovská – ukončení projektu zastávka Litvínov,

nádraží

 v rámci akce dojde v délce více jak 10 km k průběžné modernizaci/rekonstrukci stávající

trati v trolejové trakci, k rekonstrukci kolejiště vč. modernizace přejezdů, výhybek, budou

zřízena mazníková místa, budou upraveny zastávky s důrazem na jejich bezbariérovost +

doplnění informačního systému



priority projektu

 projekt primárně řeší obnovu zastaralé tramvajové trati - kolejiště a trolejové vedení

neodpovídá moderním kvalitativním standardům,

 realizací projektu bude trať modernizována tak, aby odpovídala současným požadavkům

na vysoce kvalitní přepravu osob ve veřejné dopravě

 důraz na rozšíření dopravy pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu (úprava

nástupišť, rozšíření informačního systému)

 jedná se o udržitelnou formu dopravy, podpora projektu je žádoucí zejména v regionu,

který se vyznačuje zhoršenou kvalitou životního prostředí



cíle projektu

 cílem je rekonstrukce/modernizace tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov =

udržení / zvýšení podílu udržitelné bezbariérové dopravy přívětivé pro cestující

 umožnit osobám se sníženou schopností pohybu či orientace kvalitativně vyšší standard

přepravy (nově upravené zastávky budou bezbariérové, budou vybaveny informačním

systémem)

 zkvalitnění samotné přepravy - snížení jízdní doby, snížení hlučnosti

 zvýšení atraktivity přepravy tramvajové dopravy zejména na meziměstské lince Most -

Litvínov

 zvýšením kvality služeb dojde ke konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální

automobilové dopravě



žádost o podporu

 s ohledem na rozsah projektu a jeho finanční náročnost rozhodlo představenstvo spol.

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínov, a.s. o záměru spolufinancovat projekt ze zdrojů

EU

 byla podána žádost o podporu ze zdrojů Operačního programu doprava (OPD)

prostřednictvím Integrované územní investice Ústecko - Chomutovské aglomerace (ITI)

 projektový záměr byl projednán řídícím výborem ITI Ústecko – Chomutovské aglomerace –

řídící výbor konstatoval, že projekt je v souladu se strategií ITI a naplňuje její kritéria



Operační program Doprava

 Prioritní osa 1. - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

 Investiční priorita 3 - Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu

prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů,

včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní

infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

 Specifický cíl 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy

ve městech v elektrické trakci

 Výzva řídícího orgánu č. 58

 Výzva nositele ITI č. 21

 Opatření integrované strategie 1.1.1 Budování, rekonstrukce a modernizace tramvajových

a trolejbusových tratí, vč. související infrastruktury



harmonogram projektu

 09/2018  - řídící výbor ITI rozhodl o souladu projektového záměru (projektu) se strategií ITI

 12/2018 - podání předběžné žádosti o podporu OPD (I. kolo hodnocení)

 2019 – administrace žádosti o podporu, podána plná žádost o podporu

 2019 – příprava zadávacího řízení

 01/2020 rozhodnutí o poskytnutí podpory

 ¼ 2020 zahájení zadávacího řízení

 03/2021 ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy o dílo

 01.04.2021 – zahájení realizace I. části stavby v úseku Záluží – Litvínov

 12/2022 – ukončení realizace I. části stavby

 ¼ 2023 - zahájení zkušebního provozu v úseku Záluží - Litvínov



harmonogram projektu

 rozhodnutím poskytovatele dotace z 02/2023 došlo k rozdělení projektu na 2 úseky

 I. část Záluží – Litvínov

 II. část Záluží – Most

 zařazení projektu (II. část) do strategie ITI – předpoklad realizace v letech 2024 - 2026



předpokládaný rozpočet projektu I. část

stavební náklady - uvedené ceny bez DPH

 způsobilé výdaje cca 434 mil  Kč

 příspěvek unie cca 352 mil Kč

 podíl žadatele cca 82 mil Kč



zhotovitel



I. etapa Litvínov - Záluží

fotodokumentace - původní stav



demontáže trakčního vedení



likvidace zastávky Chemopetrol



výkopové práce – uložení kabeláže



úpravy pláně



publicita projektu - billboard



billboard umístěný v zastávce Hlubina
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