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INFORMAČNÍ SYSTÉM II. 



charakteristika projektu 

 předmětem projektu bylo vybudování optické páteřní sítě, rozšíření 
infrastruktury radiové sítě, doplnění vozidlového systému MHD 
a instalace zastávkových označníků a informačních zastávkových 
panelů 

 v rámci projektu došlo k dobudování informačního systému 
především ve městě Litvínov a k lokálnímu doplnění ve městě Most 

 projekt navazuje na již zrealizovanou část projektu, který byl 
podpořen z regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 



cíle a priority projektu 

 modernizace městské hromadné dopravy v podobě instalace 
informačního systému v tramvajové a autobusové dopravě na 
území statutárního města Most a města Litvínov a doplnění 
vozidlového systému MHD 

 zajištění lepší informovanosti cestujících 

 umožnění osobám se sníženou schopností pohybu či 
orientace kvalitativně vyšší standard přepravy 

 zvýšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení atraktivity 
přepravy cestujících 



realizace projektu 

v rámci projektu zrealizováno 

 vybudování optické páteřní sítě - optická páteřní síť zrealizována prostřednictvím 
optického kabelu, umístěného na sloupech trolejového vedení, slouží k datovému 
propojení centrálního dispečinku a předprodejních míst Litvínov, Citadela a Litvínov, 
poliklinika, ke spojení s informačními panely na tramvajových zastávkách 

 rozšíření infrastruktury radiové sítě - dovybavení technologie na radiové základně, 
hradě Hněvín, pro obsluhu dalších cca 100 vozidel kompatibilní s radiovým 
systémem pro tramvajovou trakci 

 doplnění vozidlového systému MHD - vybavení technologie 24 tramvají a 76 
autobusů informačním systémem, doplnění vozidlového systému o sledování polohy 
GPS, informační systém pro cestující, včetně hlášení pro nevidomé a doplnění 
povelovým přijímačem pro nevidomé 

 instalace zastávkových označníků a informačních zastávkových panelů 

 



 
Integrovaný regionální operační program 

 podána žádost o podporu z prostředků Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) 

 Prioritní osa 1. - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 Investiční priorita 7c - Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k 
životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových 
dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, 
multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou 
regionální a místní mobilitu   

 Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy   

 Výzva č. 22 



harmonogram projektu 

 09/2016 podání žádosti o podporu 

 07/2017 rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 08 – 11/2017 zadávací řízení na dodavatele systému, výběr dodavatele 

 termín dodání 27 týdnů  

 04/2018 fyzické ukončení realizace 

 05/2018 žádost o platbu 

 08/2018 obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace 



rozpočet projektu 

ceny bez DPH 
 celkové náklady    18.949.949,- Kč 
 výše dotace    15.325.623,25 Kč   
 podíl žadatele      3.597.325,75,- Kč   

 
 financování z prostředků IROP provedeno „ex post“, tzn. žadatel zajistil 

financování celé akce z vlastních prostředků (prostřednictvím úvěru), 
následně poslal žádost o proplacení způsobilých výdajů projektu dle 
rozhodnutí 



publicita projektu - billboard 

sídlo společnosti (Most)– vestibul      Litvínov, předprodejní místo (poliklinika) 



fotodokumentace – realizace díla 



fotodokumentace – realizace díla 


