
 

 

  

Datum zasedání: 12.8.2021         Rada Středočeského kraje 
  

 

                   Tisk číslo: 1853(2021) 
  

 

Velké Přílepy, obchvat – další postup investorské přípravy akce, zajištění 
finančních prostředků 
 
 
Materiál bude předložen do:         

Předkládací zpráva: 
Radě Středočeského kraje se předkládá ke schválení další postup investorské přípravy akce „Velké 
Přílepy, obchvat“ (dále jen „Akce“). 
 
Investorská příprava byla zahájena na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 028-
30/2019/RK ze dne 30.9.2019. Projektová příprava probíhá na základě uzavřené Prováděcí smlouvy 
ke Smlouvě o dílo č. smlouvy 8/00066001/2019, ze dne 6.11.2019 na projektové práce staveb 
pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a 
autorského dozoru. Na základě uzavřeného smluvního vztahu byly zhotovitelem zpracovány 
podklady pro zjišťovací řízení a byly předány na místně příslušný Odbor životního prostředí (KU 
Středočeského kraje). Na tyto byla podána stížnost na systémovou podjatost Středočeského kraje, 
kterou aktuálně řeší Ministerstvo životního prostředí. 
 
S ohledem na věcnou provázanost s akci „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa – 
D7 MÚK Středokluky – Obchvat Kralup nad Vltavou“ (dále jen „Stavba“) bylo Ministerstvo dopravy 
a Státní fond dopravní infrastruktury požádán o zahrnutí akce Velké Přílepy, obchvat do 
spolufinancování společně se Stavbou. Centrální komise na svém zasedání dne 20.7.2021, 
spolufinancování odsouhlasila. Akce Velké Přílepy, obchvat bude hrazena z účelové dotace SFDI. 
 
Finanční krytí: 

264 640 000,00 Kč 

Účelová dotace SFDI – 100% hrazeno z dotace. Celkové investiční náklady akce 222 719 000,- Kč 
bez DPH, tj. 264 640 000,- Kč vč. DPH. 

Předkladatel: Zpracovatel: 

Mgr. Martin Kupka, statutární náměstek 
hejtmanky pro oblast silniční dopravy 

 

Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy 

Mgr. Jiří Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních 
komunikací 



 

 

Roman Kluzák, DiS., odborný referent pro oblast 
dopravy 

Ing. Aleš Čermák, KSÚS náměstek ředitele pro oblast 
investic 

Lenka Krkošková, KSÚS administrativní pracovník 

Projednáno: Doporučení: ANO – NE 

Ing. Kateřina Špetová, ekonom 

Ing. Blanka Mikulová, vedoucí Odboru finančního -  pověřena zastupováním 

 
Projednáno v orgánech kraje: 

      

      

 

Související usnesení: 

       
 



 

 

Návrh usnesení: 
Rada kraje po projednání 

I .  b e r e  n a  v ě d o m í  
Aktuální stav investorské přípravy akce Velké Přílepy, obchvat v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k 
Tisku č. 1853 (2021) 

I I .  u k l á d á  
Krajské správě a údržbě silnic, p. o., pokračovat v intenzivní investorské přípravě akce Velké 
Přílepy, obchvat 
Termín: 31. 12. 2025 

Odpovídá: Ing. Jan Lichtneger, KSÚS ředitel 

I I I .  u k l á d á  
Krajské správě a údržbě silnic, p. o., předložit aktualizovaný záměr projektu včetně ekonomického 
posouzení staveb II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa, II. etapa a III. etapa 
zohledňující aktualizované investiční náklady, Centrální komisi Ministerstva dopravy k projednání 
před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby hlavní trasy přeložky všech tří etap 
Termín: 31. 12. 2025 

Odpovídá: Ing. Jan Lichtneger, KSÚS ředitel 

 
Příloha: 

1. Důvodová zpráva 
2. Záměr projektu 
3. Orientační výkres (část 1) 
4. Orientační výkres (část 2) 



 

 

                       

  Důvodová zpráva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               K tisku číslo: 1853(2021) 
 
 
Podstata předmětu jednání: 
 
Radě Středočeského kraje se předkládá ke schválení další postup investorské přípravy akce „Velké Přílepy, 
obchvat“ (dále jen „Akce“). 
 
Návrh řešení, odůvodnění: 
 
Investorská příprava byla zahájena na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 028-30/2019/RK ze dne 
30.9.2019. Projektová příprava probíhá na základě uzavřené Prováděcí smlouvy ke Smlouvě o dílo č. 
smlouvy 8/00066001/2019, ze dne 6.11.2019 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve 
vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. Na základě 
uzavřeného smluvního vztahu byly zhotovitelem zpracovány podklady pro zjišťovací řízení a byly předány 
na místně příslušný Odbor životního prostředí (KU Středočeského kraje). Na tyto byla podána stížnost na 
systémovou podjatost Středočeského kraje, kterou aktuálně řeší Ministerstvo životního prostředí. 
 
S ohledem na věcnou provázanost s akci „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa – D7 MÚK 
Středokluky – Obchvat Kralup nad Vltavou“ (dále jen „Stavba“) bylo Ministerstvo dopravy a Státní fond 
dopravní infrastruktury požádán o zahrnutí akce Velké Přílepy, obchvat do spolufinancování společně se 
Stavbou. Centrální komise na svém zasedání dne 20.7.2021, spolufinancování odsouhlasila akce Velké 
Přílepy, obchvat bude hrazena z účelové dotace SFDI. 
 
Finanční krytí: 
Účelová dotace SFDI – 100% hrazeno z dotace. Celkové investiční náklady akce 222 719 000,- Kč bez DPH, 
tj. 264 640 000,- Kč vč. DPH. 
 
Zpracoval: 
Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D. 
 
 
 
 


