Projektová příprava a inženýrská činnost ŘSD (zdroj Ministerstvo dopravy ČR - http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Projektov%C3%A1+p%C5%99%C3%ADprava+staveb/)
ŘSD, Správa Chomutov - postup přípravy staveb k 09/2016
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závazky s
aktualizace
upraveno na
alokace z
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2017
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rozpočtu SFDI

Organizační jednotka

D6

D6 Petrohrad - Lubenec

DSP, doplň. GP, výkupy
stavba v přípravě

24,000

24,000

23,210 IČ pro SP, výkupy

D6

D6 Lubenec obchvat

Výkupy, IČ pro SP, IČ, PDPS, VŘ na zhotovitele stavby
stavba v přípravě

18,000

18,000

14,702 Jmenovitá akce

D6

D6 Knínice - Bošov

Projekt doplň. GP
stavba realizována, v provozu

0,300

0,300

0,000 IČ pro SP, EIA

2,000 Správa Karlovy Vary

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

EIA, DSP, TES, IZ, IČ pro SP, IČ pro PDPS, výkupy
zpracováno DSP, (proběhla interní expertíza vč. proj.
výsledků), projednán záborový elaborát, proběhlo informační
jednání s vlastníky pozemků, zahájena IČ a majetkoprávní
vypořádání stavby (vedoucí sdružení Novák a Partner - Ing. Jan
Vorel), požádáno o zezávaznění stanoviska EIA

6,100

6,100

4,856 PDPS, VŘ na zhotovitele stavby

6,000 Správa Chomutov

D7 Chlumčany, zkapacitnění

EIA, rev. biol. průzkum, DSP, TES, IZ, IČ pro SP, IČ pro PDSP,
výkupy
zpracováno DSP (proběhla interní expertíza proj. výsledků),
projednán záborový elaborát, proběhlo informační jednání s
vlastníky pozemků, zahájena IČ a majetkoprávní vypořádání
stavby, EIA na část stavby podle 244/1992 Sb. (zadán revizní
biol. průzkum s termínem dokončení 12/2016), část podle
100/2001 Sb. zezávazněna (vedoucí sdružení Novák a Partner Ing. Jan Vorel). O problematice EIA jednání v 8/2016 na GŘ,
dále bude projednáno s MŽP

8,800

8,800

7,536 PDPS

6,000 Správa Chomutov

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

DSP, rev. biolog. průzkum, EIA, IČ, výkupy
zpracovává se aktualizace DSP (Pragoprojekt), probíhá
zajišťování dodatečných podkladů (doplňkový GTP,
diagnostika stáv. mostů), EIA pro stavbu podle 244/1992 Sb.
(zadán revizní biol. průzkum s termínem dokončení 12/2016)

5,500

5,500

4,639 PDPS

5,000 Správa Chomutov

D7

D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu

Akt. DÚR
zpracovává se aktualizace DÚR (Pragoprojekt), situace
související s demol. zázemí fotb. hřiště a vedení doprov.
komunikace projednána s městem, bude jednáno o způsobu a
výši náhrad, stanovisko EIA zezávazněno

3,000

3,000

2,897

D7

D7 Postoloprty - MÚK Bítozeves

V roce 2009 vybrán zhotovitel, dořešeno smluvní zajištění,
stavba bude v polovině září 2016 předána zhotoviteli k
realizaci.

D7

D7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice

Stavba realizována, v provozu

D7

D7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice

Stavba realizována, v provozu

D7

D7

D7

Diagnostiky a průzkumy pro DSP,
DSP, IČ pro SP, výkupy

13,000 Správa Karlovy Vary
Správa Karlovy Vary

7,000 Správa Chomutov
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I/13

I/13

I/13
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2016

2016
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2017
alokace z
rozpočtu SFDI

Organizační jednotka

I/13 Klášterec nad Ohří - obchvat

EIA
dle výsledků posouzení možnosti využití skladby vystřídaného
třípruhu (2+1) bude doporučen další postup přípravy

0,950

0,950

0,950 DÚR

5,000 GŘ

I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov

TES
zpracována studie, z úrovně GŘ zadána studie o možnosti
využití skladby vystřídaného třípruhu (2+1) v porovnání se
čtyřpruhem s předpokládaným termínem dokončení díla do
konce roku 2016, na základě výsledků bude doporučen další
postup přípravy. 11.8.2016 proběhlo jednání s projektantem
TES nad shromážděnými podklady, 9.9.2016 budou návrhy
řešení projednány s dotčenými obcemi a odborem rozvoje a
investic MmChomutova z hlediska územního plánování

0,000

0,000

0,000 Dokončení TES, ZP

1,500 GŘ

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová
závada)

PDPS, EIA, doplňkový IGP, biolog. průzkum
EIA pro stavbu podle 244/1992 Sb. (podána žádost o
zezávaznění stanoviska, zadán revizní biol. průzkum s
termínem dokončení 12/2016), zpracována aktualizace PDPS a
posouzena interní expertízou, předpoklad vydání čistopisu v
9/2016 po zapracování výsledků expertízy soupisu prací
(Pragoprojekt Liberec). Ukončen dodatečný GTP pro ověření
založení mostu nad dráhou a konsolidace výsypky, SP k
dispozici kromě SO mokřadu, kterým plníme jednu z podmínek
stanoviska EIA. Předběžným oznámením zveřejněn záměr
realizace stavby a výběru zhotovitele, zpracovány podklady a
zadávací podmínky pro užší řízení. S orgánem EIA (KÚ ÚK) byl
projednán další postup a způsob řešení realizace změn staby
před dokončením ve vztahu k novelizaci zákona o posuzování
vlivů na ŽP - z časových důvodů prověřena možnost
vypořádání vlivu změn staby na ŽP formou samostatného
zjišťovacího řízení. Předpokládáme zahájení výběru
zhotovitele v letošním roce.

7,950

7,950

7,950 Jmenovitá akce

Správa Chomutov
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I/13 Bílina, obchvat

TES
zpracována studie, souhlasné stanovisko EIA vydáno na
variantu "A" - východní obchvat a "C" - průtah městem po
estakádě. ŘSD ČR dále posuzovalo pouze variantu východního
obchvatu, jelikož tato je schválena v ÚP města a varianta
estakády je ekonomicky zcela neefektivní. V rámci procesu
posuzování hodnoceny a nedoporučeny varianta "nulová" stávající stav a "B" - zkrácený východní obchvat. Stanovisko
EIA prodlouženo do 3/2021. Zpracováno hodnocení
ekonomické efektivnosti stavby pro variantu východního
obchvatu s negativním výsledkem, na základě rozhod. CK MD
ČR zadána z úrovně GŘ studie varianty "X" (dle vyhledávací
studie západního obchvatu města) vč. ekonomického
posouzení s předpokládaným termínem dokončení díla do
konce roku 2016, výsledek bude opět předložen CK MD k
rozhodnutí o dalším postupu přípravy. 2.8.2016 proběhlo
první jednání s projektantem TES varianty "X" na GŘ, byl
stanoven další postup.

0,000

0,000

0,000 Dle akt. ZP

0,000 GŘ

I/13 Kladrubská spojka

EIA, biol. průzkum, akt. DSP
zpracována DSP (Pragoprojekt Karlovy Vary), na základě
výsledků interní expertízy bude DSP aktualizována, VŘ na
zpracovatele aktualizace DSP je organizováno z úrovně GŘ,
zadávací podmínky jsou v současné době zpracovávány. EIA
pro stavbu podle 244/1992 Sb. (zadán revizní biol. průzkum s
termínem dokončení 12/2016).

0,610

0,610

0,610 Akt. DSP, EIA, IČ, výkupy

8,000 Správa Chomutov

I/27

I/27 Most - Litvínov

TES
EIA pro stavbu podle 244/1992 Sb., vydáno a prodlouženo ÚR
do 2019, na základě usnesení Rady obrany státu uloženo ŘSD
studií prověřit realizaci zkapacitnění silnice v param
městského čtyřpruhu s ohledem na změny práv. a technických
předpisů. Zadání studie z úrovně ÚV GŘ v současné době
probíhá, předpokládaný termín dokončení díla konec I.
čtvrtletí 2017. 2.8.2016 proběhlo první jednání s projektantem
TES varianty "X" na GŘ, byl stanoven další postup.

0,000

0,000

0,000 Dokončení TES, akt. ZP

1,500 GŘ

I/27

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění
Chomutovky

V realizaci, termín zprovoznění (uvedení do předčasného
provozu) předpokládán 11/2016

I/13

I/13

Projektová příprava a inženýrská činnost ŘSD (zdroj Ministerstvo dopravy ČR - http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Projektov%C3%A1+p%C5%99%C3%ADprava+staveb/)
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Tah

Název akce

2016
aktualizace plánovaných činností

I/27

I/27 Žíželice - obchvat a přemostění

DÚR, DSP přístupových cest vč. IČ, DSP, IČ pro SP, výkupy
zpracován čistopis DSP, po interní expertíze, zažádáno o
prodloužení ÚR v souvislosti se snížením rozsahu polních cest
a zřízením nutných přístupových cest pro realizaci GTP. Jelikož
se jedná o sesuvné území probíhá důkladné posouzení a
příprava z hlediska vlivu na založení staby a její provozování.
Předpoklad realizace GTP v roce 2017, zahájení výběru
zhotovitele stavby v roce 2018.

I/27

I/27 Most - Velemyšleves

zpracována studie, v současné době není prioritou MD ČR

2016

2016

Z toho smluvní
závazky s
aktualizace
upraveno na
alokace z
jednání v 06- plněním do
30.11.2016
rozpočtu SFDI
2016

5,500

2,000

2,000

2017
akt. plánované činnosti

Výkupy, IČ, akt. ZP, PDPS
přístupových cest, doplňkový IGP

2017
alokace z
rozpočtu SFDI

Organizační jednotka

5,600 Správa Chomutov

DSP - dokumentace pro stavební povolení; DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí; EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí; GP - geologický průzkum; GTP - geotechnický průzkum; IČ - inženýrská činnost nebo investiční činnost;
IČ pro SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení; IGP - inženýrsko-geologický průzkum; IZ - investiční záměr; SP - stavební povolení; TES - technicko-ekonomická studie; VZ - výběrové řízení; ZDS (PDPS) - zadávací dokumentace stavby (kompletní podklady
pro zadávací řízení na výběr zhotovitele ve smyslu ZVZ), jejíž významnou součástí je projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v rozsahu dle požadavků prováděcích vyhlášek k ZVZ, obsahující podrobnou specifikaci požadovaných prací - soupis
položek. S ohledem na potřebu minimalizace víceprací by PDPS měla být zpracovávána až po vydání stavebního povolení (min. hlavních SP na převážnou část objektů). Je-li uvedeno VD-ZDS, jedná se o "vybrané dokumenty"; ZP - záměr projektu; ŽP - životní prostředí

