
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 30.6.2016 
ZM 16 06 05 07 

Název: Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu Údržba lávek a svahu u cyklostezky 
pod zámkem a 
 
schvaluje 
 
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem“ do 
SFDI, 
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 
0,17 mil. Kč. 
 
 
 
 
 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města dne 7.6.2016 projednala informace o projektu „Údržba lávek a svahu u 
cyklostezky pod zámkem“ a svým usnesením č. RM 16 11 36 02 doporučila zastupitelstvu 
města schválit: 
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem“ do 
SFDI, 
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 
0,17 mil. Kč. 
 
 

Cena: 1,16 mil. Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení 

 

 
Důvodová zpráva: 
 
Projekt se skládá z údržby lávek č. DC-015P, DC-016P a DC-007P a ze sanace svahu. 
Jedná se o údržbu stávajících lávek, které směřují od Tyršova mostu směrem k historickému 
mostu a svah u cyklostezky, který se nachází v blízkosti železničního mostu přes Ploučnici. 
Cílem navržené údržby je odstranění závad nacházejících se na daném úseku komunikace. 
V poškozeném úseku v místě sanace svahu bude odstraněn asfaltobetonový kryt 
komunikace, dále budou provedeny veškeré výkopy nutné pro provedení údržby 
poškozených části. Budou provedeny zálivky mezi obrubníkem a vozovkou. Dále bude 
provedena pokládka svrchních vrstev vozovky komunikace u sanace svahu, na všech 
lávkách bude odstraněno zábradlí. Na lávkách DC-015P a DC-016P bude odstraněna 
mostovka a položená nová dřevěná mostovka. U lávky DC-007P budou postupně vyměněny 
poškozené části dřevěné mostovky osazeno zcela nové dřevěné zábradlí. Předpokládaný 
rozpočet na celou akci je 1,16 mil. Kč. Na tuto akci budeme žádat o dotaci ze SFDI v rámci 



programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 - 2. kolo. Na akci může být 
poskytnut příspěvek do výše 85 %. U akce bude nutné spolufinancování ve výši min. 15 %. 
Žádost o dotaci je nutné podat do 29.7.2016. Spolufinancování akce ve výši min. 15 % je 
zajištěno na OMH v rámci rozpočtu pro rok 2016. 
 
Údržba cyklistických stezek je v souladu se strategickým plánem rozvoje města Děčín pro 
období 2014 - 2020, rozvojový cíl C3: Podporovat cyklodopravu ve smyslu bezpečnosti, 
průjezdnosti města; D2: Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu; H1: Kvalitně spravovat 
veřejná prostranství a zajistit jejich revitalizaci údržbou. 
 
 

 
 

Zpracoval: Mgr. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík NÁM  

Počet příloh: 0   

 


