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Na základě rozhodnutí investora stavby SŽDC, SS východ, byl stanoven termín 
provádění stavby. Z této skutečnosti potom vycházejí tyto termíny: 

zahájení stavby: srpen 2023 (přípravné práce ve stavebním 
postupu 0) 

 konec stavby:  leden 2026 

 délka výstavby:  29 měsíců 

Celá stavba je rozdělena na čtyři stavební postupy, rozdělených v případě potřeby na 
etapy a podetapy (uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností): 

Přípravné práce: 

Zahrnuje činnosti na kabelových trasách (včetně dočasných přeložek 
stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení), TV a dalších objektech, 
nezávislé na výlukách. Dále obsahuje projekci staničního zabezpečovacího 
zařízení (SZZ) a začátek jeho výroby. Výluky bude vyžadovat pouze zahájení 
rekonstrukce mostu v km 430,080. 

Stavební postup 1 (SP 1): 

Zahrnuje práce, které je možno provést před dokončením projekce a výroby 
nového zabezpečovacího zařízení (mostní objekty v žst. Ústí n. L.-Střekov, 
mezistaniční úseky Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno a Boletice nad Labem – 
Děčín východ, rekonstrukce Jakubského tunelu, zahájení rekonstrukce stanice 
Velké Březno, rekonstrukce žst. Boletice nad Labem, lichá skupina žst. Ústí 
n. L.-Střekov). 

Stavební postup 2 (SP 2): 

Rekonstrukce sudé části sebuzínského zhlaví žst. Ústí n. L.-Střekov, zhlaví 
směr Ústí n. L. západ. 

Stavební postup 3 (SP 3): 

Zahájení rekonstrukce sudé části velkobřezenského zhlaví žst. Ústí n. L.-
Střekov. Dokončení mezistaničního úseku Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno 
a žst. Velké Březno. 

Stavební postup 4 (SP 4): 

Dokončení rekonstrukce sudé části velkobřezenského zhlaví žst. Ústí n. L.-
Střekov. Demolice stavědel 1 a 3 žst. Ústí n. L.-Střekov. 

 

Navržené výluky železniční a silniční dopravy 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Obecné zásady platné pro celou dobu přestavby: 
1) Dopravní opatření je nutno brát orientačně, protože jsou navržena pro GVD 

2016/17. Upřesněna budou v projektu stavby a v „Rozkaze o výlukách“, který bude 

zpracován pro platný GVD. 
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2) Konání výluk traťových kolejí musí být předem projednáno s SŽDC, O11 (odbor 

operativního řízení a výluk). Tyto výluky budou uvedeny v Ročním plánu výluk. 

Přípravné práce 

Železnice: 

- v úseku Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov pouze po koleji 1 (v době rekonstrukce 
sudé části mostu v km 430,080) 

- v úseku Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov pouze po koleji 2 (v době rekonstrukce 
liché části mostu v km 430,080) 

- v úseku Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno střídavě po kolejích 1/2 

- v úseku Boletice n. L. – Děčín východ střídavě po kolejích 1/2 

- ostatní staniční koleje a vlečky bez omezení 

 

 

Silnice: 

- Uzavírka komunikace pod mostem v km 430,080 (vjezd normálně povolen jen 
vozidlům Povodí Labe s. p.). Objízdná trasa Litoměřická – cyklostezka 2 
(v úseku restaurace Labská bašta – Masarykova zdymadla, jen pro vozidla 
Povodí Labe s. p.). 

- Úplná uzavírka silnice II/261 v úseku Jakuby – Nebočady během přípravy 
čištění svahů a kotvení bloků nad Jakubským tunelem v délce 15 dnů. Objízdná 
trasa: 

• Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t: II/261 (křižovatka Přední 
Lhota) – III/24095 (rozcestí nad Rytířovem) – III/26221 (rozcestí pod 
Homolkou) – MK směr Lesná – III/25881 – II/261 (křižovatka 
Kamenná/Vítězství). 

• Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t: II/261 (Těchlovice – Ústí 
n. L., křižovatka Děčínská/Mariánský most) – I/62 (Děčín, křižovatka 
nový most/ Litoměřická – Nebočady). 

• Autobusová linka 450 DÚK nahrazena v úseku Velké Březno – Boletice 
nad Labem náhradní vlakovou dopravou. 

- Omezení provozu na silnici II/261 v úseku Jakuby – Nebočady během kotvení 
bloků nad Jakubským tunelem v délce 105 dnů (provoz jedním pruhem, řízen 
SSZ). 
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Stavební postup 1 

Etapa 1a 

Podetapa 1a1 

 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov jen po koleji 1 (10 dnů) 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 2 + 4 v úseku výhybka 2X – 
výhybka 3, koleje 6 + 8 v úseku sebuzínské zhlaví – výhybky 39ab/43 mimo, 
koleje 10, 12, 14, 16 v úseku sebuzínské zhlaví – most v km 430,643 včetně 
vyloučeny, jinak bez omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 18, 20 vyloučeny, koleje 22 – 
26 přístupné jen od severního zhlaví 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, napojení pouze přes dočasně 
kusé koleje 14, 16, délka vlečkového dílu omezena na 320 m, v případě delších 
vlaků nutno manipulovat buď v žst. Ústí n. L.-Střekov nebo Ústí n. L. západ 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno - Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (10 dnů) 

 

Podetapa 1a2 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ pouze po koleji 1 (80 dnů) 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí noční výluky pro 
snášení/osazování NK mostu v km 455,113 
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- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 8, 10, 12, 14, 16 v úseku 

sebuzínské zhlaví – most v km 430,643 včetně vyloučeny, jinak bez omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 18, 20 vyloučeny, koleje 22 – 
26 přístupné jen od severního zhlaví 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, napojení pouze přes dočasně 
kusé koleje 14, 16, délka vlečkového dílu omezena na 320 m, v případě delších 
vlaků nutno manipulovat buď v žst. Ústí n. L.-Střekov nebo Ústí n. L. západ 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (145 dnů) 

- úplná uzavírka ulice Tovární v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici 
Spojenců (5 + 5 dnů) 

- úplná uzavírka ulice Spojenců v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici 
Tovární (5 + 5 dnů) 

- úplná uzavírka ulice Za zastávkou v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici 
Spojenců a cyklostezku (5 + 5 dnů) 

- omezení průjezdu na ÚK k loděnici v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 
15 dnů) 

- omezení průjezdu na ÚK „Centra“ v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 
15 dnů) 

- úplná uzavírka ulice U trati v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici Litoměřická 
(80 dnů vzhledem k výškovému rozdílu mezi rekonstruovanou a původní kolejí) 

- omezení průjezdu na ulici Litoměřická v Děčíně-Starém Městě (provoz po 
polovinách přejezdu, 15 dnů) 

- omezení průjezdu v ulici Růžová v Děčíně-Starém Městě (provoz podle rozsahu 
rekonstrukce mostu a po dohodě s provozovateli areálů východně od trati) 

 

Etapa 1b 

Podetapa 1b1 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 
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- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ pouze po koleji 2 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí noční výluka pro snášení 
NK mostu v km 455,113 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 1, 2, 6 v úseku sebuzínské zhlaví 
– most v km 430,643 včetně vyloučeny, kolej 4 vyloučena definitivně v celé 
délce, odjezd z kolejí 8, 10, 12, 14, 16 směr Sebuzín pro vozidla elektrické 
trakce omezen nutností průjezdu úsekem bez napětí, jinak bez omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (10 dnů) 

- úplná uzavírka ulice Tovární v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici 
Spojenců (5 dnů) 

- úplná uzavírka ulice Spojenců v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici 
Tovární (5 dnů) 

- úplná uzavírka ulice Za zastávkou v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici 
Spojenců a cyklostezku (5 dnů) 

- omezení průjezdu na MK k loděnici v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 
5 dnů) 

- omezení průjezdu na ÚK „Centra“ v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 
5 dnů) 

- úplná uzavírka ulice U trati v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici Litoměřická 
(80 dnů vzhledem k výškovému rozdílu mezi rekonstruovanou a původní kolejí) 

- omezení průjezdu na ulici Litoměřická v Děčíně-Starém Městě (provoz po 
polovinách přejezdu, 15 dnů) 

- omezení průjezdu v ulici Růžová v Děčíně-Starém Městě (provoz podle rozsahu 
rekonstrukce mostu a po dohodě s provozovateli areálů východně od trati) 

 

Podetapa 1b2 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 
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- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ pouze po koleji 2 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 1, 2, 6 v úseku sebuzínské zhlaví 
– most v km 430,643 včetně vyloučeny, kolej 4 vyloučena definitivně v celé 
délce, jinak bez omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení 

- v žst. Boletice nad Labem jen po kolejích 1 (vozidla nezávislé trakce), 2, 4, 
průjezd po spojkách z/na traťovou kolej 1 výběhem 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno - Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex vyloučena (5 dnů) 

 

Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (10 dnů) 

- omezení průjezdu v ulici Růžová v Děčíně-Starém Městě (provoz podle rozsahu 
rekonstrukce mostu a po dohodě s provozovateli areálů východně od trati) 

 

Podetapa 1b3 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno jen po koleji 1 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ jen po koleji 2 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí noční výluky pro osazování 
NK mostu v km 455,113 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 2, 6 v úseku sebuzínské zhlaví 
mimo – severní zhlaví mimo, kolej 4 vyloučena definitivně v celé délce, jinak 
bez omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex obsluha přes dočasné napojení z koleje 3 
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Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (100 dnů) 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 438,865 (Velké Březno, Ústecká): 2 
x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,133 (Velké Březno, Zámecká): 
2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,297 (Velké Březno, 
Litoměřická): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka ulice Tovární v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici 
Spojenců (5 dnů) 

- úplná uzavírka ulice Spojenců v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici 
Tovární (5 dnů) 

- úplná uzavírka ulice Za zastávkou v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici 
Spojenců a cyklostezku (5 dnů) 

- omezení průjezdu na MK k loděnici v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 
15 dnů) 

- omezení průjezdu na ÚK „Centra“ v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 
15 dnů) 

- úplná uzavírka ulice U trati v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici Litoměřická 
(5 dnů) 

- omezení průjezdu na ulici Litoměřická v Děčíně-Starém Městě (provoz po 
polovinách přejezdu, 15 dnů) 

- omezení průjezdu v ulici Růžová v Děčíně-Starém Městě (provoz podle rozsahu 
rekonstrukce mostu a po dohodě s provozovateli areálů východně od trati) 

 

Etapa 1c 

Podetapa 1c1 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ: z liché koleje přes výhybky 
58/55 výběhem, jinak bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno jen vozidla nezávislé trakce 
(prvních 30 dnů pouze po koleji 1) 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. vyloučen 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 
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- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje, výjezd z koleje 2 na kolej 

1 směr Sebuzín výběhem 

- funguje dočasný přechod pro cestující od výpravní budovy na ostrovní 
nástupiště, zajištěno střežení dopravně znalým zaměstnancem stavby, který 
bude v trvalém prokazatelném kontaktu s výpravčím a vybavení mobilními 
zábranami pohybu cestujících 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje 

- mimo provoz spojka 28X – 39X v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ) 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení (30 dnů), jinak vyloučena 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (20 dnů) 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 437,479 (Valtířov u zastávky): 2 x 
5 dnů 

- omezení průjezdu přes přejezd v km 441,459 (Malé Březno, silnice II/261 
u zastávky): 15 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 441,727 (Malé Březno, MK): 5 dnů 

- omezení průjezdu přes přejezd v km 443,316 (Malé Březno, silnice II/261 směr 
Přerov): 15 dnů 

- úplná uzavírka průchodu přes přechod v km 444,587 (Zadní Lhota): 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,364 (Těchlovice, MK 
u zastávky): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,508 (Těchlovice, MK Růžová): 
5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 446,249 (Přední Lhota, silnice 
III/24095): 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,490 (Jakuby, MK 
k Humprechtce): 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,546 (Jakuby, MK k Všerazi): 
5 dnů 

- omezení průjezdu přes přejezd v km 449,109 (Nebočady, silnice II/261): 15 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 449,449 (Nebočady, MK Družební): 
5 dnů 
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Podetapa 1c2 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 

- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ) 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. jen po koleji 1, přístup na nástupiště 
v zastávce Těchlovice od centra obce zajistí stavba přes rekonstruovaný 
přejezd 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje 

- funguje dočasný přechod pro cestující od výpravní budovy na ostrovní 
nástupiště, zajištěno střežení dopravně znalým zaměstnancem stavby, který 
bude v trvalém prokazatelném kontaktu s výpravčím a vybavení mobilními 
zábranami pohybu cestujících 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje 

- mimo provoz spojka 28X – 39X v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ) 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex výluka během demontáže výhybky P1 (jeden den), jinak bez 
omezení 

 

Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (110 dnů) 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 441,727 (Malé Březno, MK): 5 dnů 

- úplná uzavírka průchodu přes přechod v km 444,587 (Zadní Lhota): 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,364 (Těchlovice, MK 
u zastávky): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,508 (Těchlovice, MK Růžová): 
5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 446,249 (Přední Lhota, silnice 
III/24095): 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,490 (Jakuby, MK 
k Humprechtce): 5 dnů 
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- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,546 (Jakuby, MK k Všerazi): 

5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 449,449 (Nebočady, MK Družební): 
5 dnů 

 

 

 

Zimní přestávka mezi podetapami 1c2 a 1c3 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 

- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ) 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje 

- mimo provoz spojka 28X – 39X v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ) 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (90 dnů) 

 

Podetapa 1c3 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ jen po „sudé koleji“ 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 

- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ) 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. jen po koleji 2, přístup na nástupiště 
v zastávce Těchlovice od Labe zajistí stavba přes rekonstruovaný přejezd 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 
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- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje 

- mimo provoz spojka 28X – 39X v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ) 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná 
trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 
17, 27 MHD Ústí nad Labem (90 dnů) 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 441,459 (Malé Březno, silnice II/261 
u zastávky): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 441,727 (Malé Březno, MK): 
2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 443,316 (Malé Březno, silnice II/261 
směr Přerov): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průchodu přes přechod v km 444,587 (Zadní Lhota): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,364 (Těchlovice, MK 
u zastávky): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,508 (Těchlovice, MK Růžová): 
2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 446,249 (Přední Lhota, silnice 
III/24095): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,490 (Jakuby, MK 
k Humprechtce): 2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,546 (Jakuby, MK k Všerazi): 
2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 449,109 (Nebočady, silnice II/261): 
2 x 5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 449,449 (Nebočady, MK Družební): 
2 x 5 dnů 
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Stavební postup 2  

Etapa 2a 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení (s výjimkou prvních tří 
dnů, kdy je pro práce na TZZ vyloučena kolej 2), nemožný průjezd přes žst. Ústí 
n. L.-Střekov ve směru Děčín východ a zpět 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení, nemožný průjezd 
přes žst. Ústí n. L.-Střekov ve směru Litoměřice a zpět 

- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ) 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: lichá skupina bez omezení, sudá ve 
směru na Sebuzín kusá (koleje 6 + 8 do km cca 430,650, koleje 10 – 16 po 
výhybky 12 (11X) resp. 14 (12X) mimo 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: lichá skupina bez omezení, sudá ve 
směru na Sebuzín kusá 

- mimo provoz spojka 43X – 52ab v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ) 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, napojení pouze přes dočasně 
kusé koleje 14, 16, délka vlečkového dílu omezena na 320 m, v případě delších 
vlaků nutno manipulovat buď v žst. Ústí n. L.-Střekov nebo Ústí n. L. západ 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

- trakční výluka sudé kolejové skupiny žst. Ústí n. L.-Střekov mezi oběma 
elektrickými děleními (od Sebuzína a na Velké Březno) 

 

Silnice: 

- bez omezení 

 

Etapa 2b 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 

- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ) 
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- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: lichá skupina bez omezení, sudá (koleje 
8  - 14) ve směru na Sebuzín kusá po výhybky 11X resp. 12X mimo 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: lichá skupina bez omezení, sudá ve 
směru na Sebuzín kusá 

- mimo provoz spojka 43X – 52ab v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ) 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, napojení pouze přes dočasně 
kusé koleje 12, 14, délka vlečkového dílu omezena na 320 m, v případě delších 
vlaků nutno manipulovat buď v žst. Ústí n. L.-Střekov nebo Ústí n. L. západ 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

-  

Silnice: 

- Bez omezení 

 

Stavební postup 3 

Etapa 3a 

Železnice 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ jen po koleji Trmice – Ústí 
n. L.-Střekov („lichá“) 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno jen po koleji 2 

- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ) 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: sudé koleje ve směru na Ústí n. L. západ 
kusé, liché koleje ve směru Velké Březno kusé 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 vyloučena 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 
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Silnice: 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,133 (Velké Březno, Zámecká): 
5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,297 (Velké Březno, 
Litoměřická): 5 dnů 

 

Etapa 3b 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno jen po koleji 2 

- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ) 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: liché ve směru Velké Březno kusé, sudé 
koleje ve směru na Ústí n. L. západ kusé, jinak bez omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení 

- mimo provoz spojka v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ) 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení mimo vlečku Klihovna, která bude 
vyloučena 

- vlečka 3244 vyloučena 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- uzavírka MK Žukovova (přejezd v km 439,297, 15 dnů) 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,133 (Velké Březno, Zámecká): 
5 dnů 

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,297 (Velké Březno, 
Litoměřická): 5 dnů 

 

Aktivace definitivního ZZ 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno vyloučen 
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- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. vyloučen 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: omezené stavění dopravních cest 
během aktivace 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 vyloučena 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ vyloučena 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- bez omezení 

 

Etapa 3c 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno kolej 2 přístupná ze žst. Ústí 
n. L.-Střekov jen přes spojku 48X – 50X, jinak bez omezení 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: sudé koleje ve směru na Ústí n. L. 
západ/Velké Březno kusé a s omezeným přístupem vozidel elektrické trakce, 
jinak bez omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, přístupné z dočasně kusých 
dopravních kolejí 12, 14, pro manipulaci se zátěží využitelné i dočasně kusé 
dopravní koleje sudé skupiny (přes sebuzínské zhlaví) 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- bez omezení 
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Stavební postup 4 

Etapa 4a 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno kolej 2 dostupná od žst. Ústí 
n. L.-Střekov jen přes spojku 48X – 50X, jinak bez omezení 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: kromě chybějící spojky 41abX – 50X bez 
omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: vyloučená kolej 6a, jinak bez 
omezení 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 

 

Silnice: 

- bez omezení 
 

Etapa 4b 

Železnice: 

- traťový úsek Sebuzín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení 

- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení 

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení 

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení 

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení 

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: kromě výluky části koleje 3a bez 
omezení 

- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení 

- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení 

- vlečka 3244 bez omezení 

- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení 

- vlečka Chemotex bez omezení 



Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru  

„Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ“ 
 

Silnice: 

- bez omezení 


