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INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MOSTU 

 ucelený integrovaný projekt rozvoje zaměřený na modernizaci a 

rekonstrukci potřebného technického zázemí  

a na rozvoj dopravních služeb 

 plán řešil mj. zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro 

specifické skupiny obyvatel (seniory, obyvatele se zhoršenou 

schopností orientace a pohybu) 

 zvýšení bezpečnosti veřejné dopravy 

 řešení rozvoje dopravní obslužnosti města 

 



Partneři projektu 

 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

 Statutární město Most 

 na základě dohody o partnerství 

 

 

 na dílčí projekty partneři žádali o poskytnutí finanční 
podpory z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad (žadatel jeden z partnerů/společně) 



CÍLE A PRIORITY PROJEKTU 

 zvýšení komfortu veřejné dopravy 

 zvýšení bezpečnosti 

 zvýšení atraktivity přepravy i přepravní kapacity 

tramvajové dopravy 

 modernizace veřejné dopravy 

 zvýšení kvalitativních standardů dopravy ve městě 



IPRM – DÍLČÍ PROJEKTY 

 v rámci IPRM bylo realizováno celkem 9 dílčích projektů 

  - Pořízení nízkopodlažních tramvají – solo vozy 
 - Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek 
 - Rekonstrukce zastávek 
 - Rekonstrukce přednádražních prostor  
 - Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu 
 - Informační systém  
 - Rekonstrukce přestupního uzlu OD Prior 
 - Navazující část informačního systému 
 - Zajištění řízení IPRM Doprava 



POŘÍZENÍ NÍZKOPODLAŽNÍCH TRAMVAJÍ – SOLO VOZY 

číslo projektu CZ.1.09/1.1.00/62.01070 

 
 pořízeny 2 ks nízkopodlažních tramvají (nasazeny na linku č. 2) 

 zvýšení spolehlivosti provozovaných tramvají, bezpečnosti provozu a 
zatraktivnění dopravy pro veřejnost, zvýšení komfortu a atraktivity pro cestující - 
nová technická řešení 

náklady projektu 

 celkové způsobilé náklady 40.050.000,- Kč 

 výše dotace   14.818.500,- Kč   

 podíl žadatele   63 %    

 



REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉHO KŘÍŽENÍ A MODERNIZACE VÝHYBEK  
číslo projektu CZ.1.09/1.1.00/62.01189  

  náhrada všech výhybek na tramvajové trase linky č. 2 vč. tramvajového křížení za zařízení 
s plně automatickým provozem 

 zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu kolejové konstrukce tramvajového křížení, 
zmodernizování ovládání a vytápění výhybek, rekonstrukce trolejového vedení  

náklady projektu 

 celkové způsobilé náklady 48.771.121,- Kč 

 výše dotace   41.455.453,- Kč   

 podíl žadatele   15 %   

 



REKONSTRUKCE ZASTÁVEK  
 číslo projektu CZ.1.09/1.1.00/62.01118  

 
 rekonstrukce 9 zastávek podél trati tramvajové linky č. 2  

 vybudování bezbariérového povrchu zastávek v návaznosti na nízkopodlažní tramvaje 
včetně zastávkového přístřešku 

 nový mobiliář - zábradlí, lavičky, odpadkové koše, informační vitríny  

náklady projektu 

 celkové způsobilé náklady 9.786.100,- Kč 

 výše dotace   8.318.185,- Kč   

 podíl žadatele   15 %  

 



REKONSTRUKCE PŘEDNÁDRAŽNÍCH PROSTOR  
 číslo projektu CZ.1.09/1.1.00/62.01114  

 
 komplexní rekonstrukce veřejného prostranství před budovou nádraží ČD vč. realizace 

nového terminálu autobusových linek MHD a soukromých dopravců  

 nové chodníky a komunikace s parkovacími plochami vč. stání pro vozidla taxislužby 

 zřízeno nové zákaznické centrum 

 zlepšení kvality provozu veřejné a automobilové dopravy v lokalitě, zvýšení bezpečnosti 
provozu (včetně pěšího) + vyřešení klidové dopravy 

náklady projektu 

 celkové způsobilé náklady 30.558.372,- Kč 

 výše dotace   23.514.085,- Kč   

 podíl žadatele  23 % 

 



REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉHO PŘESTUPNÍHO UZLU  
 číslo projektu CZ.1.09/1.1.00/62.01002  

 
 vybudování infrastrukturního propojení mezi stanicemi  

 autobusové dopravy v přednádražním prostoru a navazující  
tramvajovou dopravou (rekonstrukce chodníků) 

 kompletní rekonstrukce prostoru  
vč. bezbariérového řešení 3 zastávek v ulici Rudolická 

 zlepšení kvality prostoru, zvýšení bezpečnosti  

 a funkčnosti prostoru 

náklady projektu 

 celkové způsobilé náklady 26.510.000,- Kč 

 výše dotace   17.831.945,- Kč   

 podíl žadatele  33 %   

 



INFORMAČNÍ SYSTÉM 
 číslo projektu CZ.1.09/1.1.00/76.01327  

 
 osazení zastávek MHD elektronickými označníky - relevantní informace o odjezdech 

příslušných spojů  

 v uzlových bodech instalovány velkoplošné elektronické informační tabule s vyznačením 
odjezdů všech linek v příslušném uzlu a všech navazujících spojů  

 centrální dispečink vč. serverovny vybaven novou technologií, dimenzován na rozšíření 
informačního systému  

náklady projektu 

 celkové způsobilé náklady 13.815.438,84 Kč 

 výše dotace   11.459.312,26 Kč   

 podíl žadatele  15 %  

 



PROJEKTY REALIZOVANÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST 

 

 Rekonstrukce přestupního uzlu OD Prior 

 Navazující část informačního systému 

 Zajištění řízení IPRM Doprava 

 

 podrobnosti k těmto projektům jsou uvedeny na webových 

stránkách města Mostu 



PUBLICITA – umístění pamětních desek 

   tramvajové zastávky v Mostě 

     zastávka Most, zimní stadion 



INFORMAČNÍ LETÁKY 



INFORMAČNÍ LETÁKY 


