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Silnice I/62Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba je umístěna v intravilánu města Ústí nad La-
bem, konkrétně v městské části Krásné Březno a řeší 
přestavbu části mimoúrovňové křižovatky ulic Pod-
mokelská a Pekařská na okružní křižovatku.

Okružní křižovatka je navržena jako pětiramenná, 
z toho dva vjezdy jednosměrné, s vnějším průměrem 
50 metrů. Šířka jednopruhového okružního pásu je 
4,5 metru, šířka dlážděného prstence 1,5 metru. 
Součástí stavby je i nová opěrná gabionová zeď na 
jižní straně OK.

Systém dopravy v daném prostoru zůstane zacho-
ván. Pro provoz do a z Krásného Března budou slou-
žit dvě jednosměrné větve (B a D). Dvě větve (C a E) 
křižovatky budou napojovat silnici I/62 a  poslední 
severní větev (A) bude sloužit pro napojení ulice Ka-
rolíny Světlé. Takto navrženou přestavbou křižovatky 
budou umožněny všechny křižovatkové pohyby vo-
zidel. Zároveň dojde k přirozenému snížení rychlosti 
vozidel přijíždějících po silnici I/62.

Příčné uspořádání jednotlivých větví vychází s kate-
gorie stávající silnice I/62. Větev C odpovídá kategorii 
MS2/7,5/50 plus rozšíření v oblouku 0,30 m. Větev E 
odpovídá kategorii MS2/7,5/50 bez rozšíření. Větev 
C odpovídá kategorii MS1/7,0/50. Větev D odpovídá 
kategorii MS1/6,0/50.

Stavebním územím je prostor stávající mimoúrov-
ňové křižovatky silnice I/62 a místní komunikace do 
ústecké čtvrti Krásné Březno (ulice Podmokelská). 

Tato křižovatka je neúplná, jelikož na ní není povolen 
sjezd ze silnice I/62 ve směru od Ústí nad Labem 
do Podmokelské ulice. Navíc výjezd z Podmokelské 
ulice na Ústí nad Labem je realizován pomocí levého 
odbočení vratnou rampou, kde jsou nepříznivé roz-
hledové poměry. Popsanou situaci je navrženo řešit 
výstavbou okružní křižovatky, která umožní vzájemné 
propojení všech směrů v dopravním uzlu. Křižovatka 
bude doplněna podchodem pro pěší pod silnicí I/62, 
který umožní pohyb chodců přes tuto silnici. Pod-
chod zajistí chodcům bezbariérové překonání silnice. 

Jednosměrné větve B a D se napojují na místní ko-
munikaci v ulici Podmokelská v Krásném Březnu. Na 
větvi E je po výjezdu z okružní křižovatky navržený 
trolejbusový záliv (je též na větvi B). Dle požadavku 
města Ústí nad Labem bude konstrukce zálivu z ra-
ženého betonu. Délka nástupní hrany je 25 m. Na 
větvi A je navrženo místo pro přecházení přes dělící 
ostrůvek s  aplikací prvků pro nevidomé. Na všech 
větvích OK jsou osazeny dělící ostrůvky pro bezpeč-
né navedení dopravy do okružního pásu a ven z OK.

Mimolesní zeleň bude kácena pouze v  nezbytném 
rozsahu nutném pro uvolnění staveniště. Pokáceno 
bude celkem 13 stromů.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Silnice I/62 je v Ústí nad Labem součástí páteřní 
sítě komunikací, když slouží pro provoz vozidel 
ve směru od Prahy a Lovosic (silnice I/30), z dál-
nice D8 (silnice II/613 – Žižkova ulice) a též pro 
místní dopravu mezi Ústím a Děčínem. Také je 
řidiči využívána pro příjezd ze čtvrtí Neštěmice 
a Krásné Březno. Současná podoba křižovatky 
ulic Podmokelská a  Pekařská není z  pohledu 
potřeby plynulého a bezpečného vedení silnič-
ního provozu vhodná, a proto je nutná její pře-
stavba.

Silnice I/62 je nejvytíženější spojnicí měst Ústí nad 
Labem a  Děčín. Tato silnice má proto velký vý-
znam nejen pro uvedené meziměstské spojení, ale 
současně je také, společně se silnicí I/13, součástí 
mezinárodního silničního tahu E442, důležité spoj-
nice regionálních center a průmyslových aglomera-
cí Karlovarského, Ústeckého a  Libereckého kraje. 
V samotném krajském městě Ústí nad Labem projíž-
dí v předmětném úseku stávající křižovatky bezmála 
16 tisíc vozidel denně. 

Silnice I/62 je vedena po levé straně řeky Labe a tvoří 
spojnici mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Za ko-
munikaci není adekvátní náhrada, pravobřežní silni-
ce II/261 je vedena v méně příznivých podmínkách 
a  vede zastavěnými 
oblastmi. Proto je jedi-
ným možným řešením 
přestavba stávající 
mimoúrovňové křižo-
vatky do okružní po-
doby, která lépe vstře-
bá všechny dopravní 
proudy v této oblasti.
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Na stavbu byl v roce 2015 zpracován záměr projektu, který byl v 03/2019 ak-
tualizován a následně 2. 4. 2019 schválen Centrální komisí MD. 
Byl odevzdán geologický průzkum a diagnostika vozovky, které byly podkla-
dem pro zpracování čistopisu DUSP. Ten byl odevzdán a poté probíhala inže-
nýrská činnost. Termín pro dokončení IČ a podání žádosti o vydání společné-
ho povolení byl prodloužen do 09/2020. V polovině 09/2020 byla IČ (včetně 
majetkoprávního vypořádání) ukončená podáním žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. K vydání společného povolení do-
šlo 24. 8. 2021 a v 09/2021 došlo k nabytí právní moci. 
V 12/2021 byla podepsána smlouva na přípravu území tj. odstranění dřevin a křovin bez odstranění pařezů. Je zpracována PDPS. Dne 14. 1. 2022 bylo vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 15. 2. 2022. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen 
a nakonec vypršel 20. 4. 2022. Podáno bylo pět nabídek. K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo 27. 2. 2023.
Je dokončená majetkoprávní vypořádání. Zbývalo dokončit vypořádání pozemků města a Neštěmic. Prodej byl v 03/2022 vyřešen. Stavba bude provedena během jedné 
stavební sezony.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202301/202208/2021 202308/202104/2019–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
počet stavebních objektů: 25 
Okružní křižovatka:
vnější průměr: 50 m
větev A: 38 m
větev B: 98 m
větev C: 79 m
větev D: 74 m
větev E: 148 m
Mostní objekty:
podchod pro pěší: 1

Opěrné gabionové zdi:
počet: 1 (délka: 64 m)
Úpravy ost. komunikací:
chodníky: 1
provizorní komun.: 1 (délka: 48 m)
provizorní napojení ul. K. Světlé: 1 
(délka 26 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
objekty elektro: 8
vodohospodářské objekty: 3

Název stavby:
I/62 Ústí nad Labem, okružní 
křižovatka Krásné Březno
Místo stavby:
Ústecký kraj
Katastrální území:
Krásné Březno
Druh stavby:
přestavba stávající  
mimoúrovňové křižovatky

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel ZP a DÚR:
Valbek, spol. s r.o.
Zpracovatel DUSP:
4roads, spol. s r.o.
Zhotovitel:
Eurovia CS, a.s.
Předpokládaná cena stavby:
54 054 595 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
58 397 034 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v březnu 2023. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno Silnice I/62


