
název popis
Bez UZ Hrazeno z 

invest. fondu 
organizace 
(odpisů)

00000 99999
Asfaltová fréza pro smykový 
nakladač JCB - 1 ks

Dodávka 1 ks asfaltové frézy pro smykový 
nakladač JCB na cestmistrovství Žďár 
nad Sázavou, zaškolení obsluhy, dodávka 
do místa plnění pro KSÚSV.

0 442 000

Automatizace balící linky OKVS-8 a 
rozšíření opláštění OK

Rozšíření balící linky na plně automatický 
balící provoz a rozšíření opláštění 
obalovny studených asfaltových směsí 
OKVS-8 v areálu CM Jihlava.

0 1 483 000

ČOV Jihlava - rekonstrukce 
technologické části

Rekonstrukce technologické části čističky 
odpadních vod v areálu CM Jihlava.

0 804 000

Dodávka nákladní kotejnerové 
techniky na údržbu komunikací 
Kraje Vysočina - 14 ks

Jedná se o nákup 14 ks nosičů 
kontejnerů o nosnosti 9 t pro údržbové 
práce na silnicích II. a III. třídy. Nosiče 
kontejnerů budou rovnoměrně rozděleny 
mezi jednotlivá cestmistrovství KSÚSV. 

0 28 500 000

Dodávka nákladní techniky na 
údržbu komunikací Kraje Vysočina - 
21 ks

Nákup nákladní techniky na zimní a letní 
údržbu silnic Kraje Vysočina v 
předpokládaném množství 21 ks. Bude 
se jednat o nákladní podvozky s nosností 
nad 12 t v provedení 4x4 a 6x6 s 
kompletní zimní výbavou a se základní 
výbavou pro letní činnost (korba 
nástavby). V roce 2016 je tvořena 
finanční rezerva na nákup, zahajuje se 
VZ a zajišťuje financování části nákupu 
na úvěr.

0 10 000 000

Dodávka traktorové techniky na 
údržbu komunikací Kraje Vysočina - 
16 ks

Nákup traktorové techniky na zimní a letní 
údržbu silnic Kraje Vysočina v 
předpokládaném množství 16 ks. Bude 
se jednat o traktory s pluhy pro zimní 
údržby silnic a sekačkami pro letní údržbu 
silnic. V roce 2016 je tvořena finanční 
rezerva na nákup, zahajuje se VZ a 
zajišťuje financování části nákupu na 
úvěr.

0 10 000 000

Dokončení akcí předchozích let Náklady nutné na dokončení, kolaudaci, 
zaměření a zápisy stavebních akcí do 
katastru nemovitostí.

0 35 000

Dokončení akcí roku 2015 Investiční náklady spojené s dokončením 
strojních investic a jejich uvedením do 
užívání v roce 2016.

0 35 000

Dovybavení lajnovačky - plast - 1 ks Dovybavení lajnovacího stroje na 
cestmistrovství Žďár nad Sázavou o 
technologii pokládky plastového 
vodorovného dopravního značení.

0 500 000

Drobná technika - cca 5 ks Pořízení drobné techniky dle potřeb 
KSÚSV v reakci na stav techniky v 
daném roce nebo nové technické či 
právní předpisy.

0 350 000

IT majetek  -HW + SW Nákup HW a SW pro KSÚSV dle potřeb 
organizace včetně zajištění dodávky 
licencí pro KSÚSV

0 1 500 000

Klimatizace HAMM 9t pro 
tandemový válec - 2 ks

Jedná se o technické zhodnocení 
tandemových válců HAMM 9 t montáží 
klimatizace do kabiny strojníka na 
cestmistrovství Třebíč a Zďár nad 
Sázavou.

0 320 000

Kontejnery - stavební, 
velkooběmový, skladový - 28 ks

Nákup kontejnerů k navrženému nákupu 
kontejnerových vozidel s nosností 9 t. 

0 3 000 000

Kropícá nástavba pro nosič 
kontejnerů 4 m3 - 2 ks

Dodávka 2 kusů kropící nástavby na 
nosiče kontejnerů 9 t na cestmistrovství 
Humpolec a Havlíčkův Brod, včetně 
montáže na místě a zaškolení obsluhy.

0 1 300 000

Lajnovací stroj - 1 ks Pořízení 1 ks lajnovacího stroje pro 
cestmistrovsví Náměšť nad Oslavou, 
včetně dopravy na místo určení a 
zaškolení obsluhy.

0 4 850 000

Metodika majetkoprávního přehledu Jedná se o SW řešení přístupu a 
aktualizace údajů katastru nemovitostí, 
které bude využito zejména obchodním 
útvarem organizace. SW bude podávat 
aktuální informace o svěřeném 
nemovitém majetku.

0 0

1 300 000

4 850 000

0

35 000

500 000

350 000

1 500 000

320 000

3 000 000

1 483 000

804 000

28 500 000

10 000 000

10 000 000

35 000

Plán investic

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

částka (Kč)

Celkem
442 000

Stránka 1 z 4

juranek
Textový rámeček
RK-31-2016-41, př.5počet stran: 4



název popis
Bez UZ Hrazeno z 

invest. fondu 
organizace 
(odpisů)

00000 99999

částka (Kč)

Celkem
Modernizace kabin starších sypačů - 
3 ks

Výměna kabin sypačů vozidel Tatra T815 
z důvodu koroze kabin stávajících.

0 2 250 000

Nákladní tandemový přívěs - 3 ks Dodávka 3 ks identických nákladních 
tandemových přívěsů do 18 t pro 
cestmistrovství Ledeč nad Sázavou, 
Třebíč, Pelhřimov, zaškolení obsluhy, 
dodávka do míst plnění pro KSÚSV.

0 2 100 000

Nákladní tandemový přívěs (VZ 
2015) - 3 ks

Dodávka 3 ks identických nákladních 
tandemových přívěsů, zaškolení obsluhy, 
dodávka do míst plnění pro KSÚSV.

2 000 000 20 000

Novostavba garáží (3 ks) a 
přístřešku na posypový materiál v 
areálu KSÚSV v Horní Cerekvi - I. 
etapa

Novostavba garáží (3 ks) a přístřešku na 
inertní posypový materiál v areálu 
střediska Horní Cerekev.

0 6 617 000

Pařezová fréza k traktorobagru - 2 
ks

Fréza na odstranění zbytků pařezů 
stromů silničního stromoví s 
předpokládaným umístěním na 
cestmistrovství Chotěboř a Jihlava. 
Nákupem bude doplněna technika, která 
na daném místě chybí.

0 375 000

Pickup/osobní automobil - 7 ks Nákup 7 ks osobních automobilů a 
lehkých nákladních automobilů N1 pickup 
pro THP zaměstnance organizace.

0 2 420 000

Plynové topení sklad a garáže 
cestmistrovství Žďár nad Sázavou

Rekonstrukce nevyhovujícího topení ve 
skladu a garážích cestmistrovství Žďár 
nad Sázavou.

0 155 000

Příprava staveb KSÚSV pro další 
období

Zajištění přípravy staveb pro následující 
roky, zejména v oblastí projektů a 
jednotlivých stupňů stavebního řízení.

0 727 000

Přístřešek na inertní posyp na 
cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou

Zastřešení stávající volné plochy určené 
ke skladování inertního materiálu de 
zpracované projektové dokumentace.

0 3 914 000

Přístřešek na posypový materiál 
Humpolec

Zastřešení stávající volné plochy určené 
ke skladování inertního materiálu de 
zpracované projektové dokumentace.

0 3 906 000

Přístřešek na techniku 
cestmistrovství Žďár nad Sázavou

Stavba přístřešku pro úschovu 
mechanizace KSÚSV na cestmistrovství 
Žďár nad Sázavou.

0 500 000

Přístřešek na techniku střediska 
Habry

Stavba přístřešku na mechanizaci na CM 
středisku Habry, které je součástí 
cestmistrovství Ledeč nad Sázavou.

0 300 000

Rekonstrukce dílen a garáží CM 
Chotěboř (VZ 2015)

Rekonstrukce budovy  dílen a garáží na 
cestmistrovství Chotěboř.

0 8 580 000

Rekonstrukce služebny a šaten 
střediska Okříšky

Rekonstrukce služebny a sociálních 
zařízení na středisku Okříšky dle 
projektové dokumentace.

0 1 200 000

Rekonstrukce střešního pláště 
garáží cestmistrovství Ledeč nad 
Sázavou

Rekonstrukce střešního pláště garáží na 
cestmistrovství Ledeč nad Sázavou.

0 697 000

Rekonstrukce střešního pláště 
skladu cestmistrovství Jihlava

Rekonstrukce střešního pláště na budově 
skladu v areálu cestmistrovsví Jihlava.

0 478 000

Rekonstrukce střešního pláště 
včetně výměny vrat garáží 
cestmistrovství Pacov

Rekonstrukce střešního pláště budovy 
garáží a výměna vrat garáží na 
cestmistrovství Pacov.

0 769 000

Rekonstrukce topení, výměna oken 
včetně zateplení stř. Herálec

Rekonstrukce ústředního topení, výměna 
oken a zateplení budovy na středisku 
Herálec, které je součástí cestmistrovsví 
Havlíčkův Brod.

0 523 000

Rekonstrukce umývárny a WC na 
cestmistrovství Bystřice nad 
Pernštejnem včetně kanalizační 
přípojky

Rekonstrukce sociálních zařízení budovy 
na cestmistrovství Bystřice nad 
Pernštejnem včetně kanalizační přípojky 
dle projektové dokumentace.

0 15 000

Rekonstrukce umývárny a WC 
střediska Hrotovice, výměna oken v 
dílně a kotelně

Rekonstrukce sociálních zařízení hlavní 
budovy na středisku Hrotovice dle 
projektové dokumentace. Výměna oken v 
dílně a kotelně.

0 450 000

Rekonstrukce umývárny nákladních 
vozidel cestmistrovství Třebíč

Rekonstrukce umývárny nákladních 
vozidel cestmistrovství Třebíč.

0 150 000

Rekonstrukce ústředního topení 
cestmistrovství Moravské 
Budějovice

Rekonstrukce topného systému na 
cestmistrovství moravské Budějovice.

0 450 000

Rekonstrukce vodovodní přípojky 
administrativní budovy 
cestmistrovství Humpolec

Rekonstrukce vodovodní přípojky 
administrativní budovy cestmistrovství 
Humpolec.

0 250 000

Reverzní vibrační deska - 1 ks Pořízení 1 ks reverzní vibrační desky pro 
cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, 
zaškolení obsluhy a další služby spojené 
s dodávkou a záručním servisem pro 
KSÚSV.

0 125 000

450 000

250 000

125 000

478 000

769 000

523 000

15 000

450 000

150 000

3 906 000

500 000

300 000

8 580 000

1 200 000

697 000

6 617 000

375 000

2 420 000

155 000

727 000

3 914 000

2 250 000

2 100 000

2 020 000
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00000 99999

částka (Kč)

Celkem
Rozšíření opláštění skladové haly 
posypového materiálu v areálu 
KSÚSV v Telči

Rozšíření opláštění na stávajícím 
zastřešení, určeném ke skladování 
inertního materiálu.

0 660 000

Sklad inertního materiálu 
cestmistrovsví Velké Meziříčí

Zastřešení stávající volné plochy určené 
ke skladování inertního materiálu de 
zpracované projektové dokumentace.

0 5 747 000

Skladová hala posypového 
materiálu na cestmistrovství Třešť

Zastřešení stávající volné plochy určené 
ke skladování inertního materiálu de 
zpracované projektové dokumentace.

0 4 944 000

Snížení energetické náročnosti 
kanceláří sklad Pelhřimov

Rekonstrukce kancelářských prostor 
skladového hospodářství na 
cestmistrovství Pelhřimov.

0 250 000

Solankové hospodářství pro 
cestmistrovství Moravské 
Budějovice a Náměšť nad Oslavou

Technologie a zásobníky pro výrobu a 
skladování solanky.

0 595 000

Soustruh pro dílny - 1 ks Dodávka 1 ks soustruhu do dílen na 
cestmistrovství Jihlava, zaškolení 
obsluhy, dodávka do místa plnění pro 
KSÚSV.

0 400 000

Stavební technika na údržbu 
komunikací Kraje Vysočina - 6 ks

Nákup traktorobagrů a manipulátorů pro 
potřeby KSÚSV v počtu 6 ks, včetně 
dodávky na místo určení a zaškolení 
obsluhy.

0 13 500 000

Stavební úpravy garáží 
cestmistrovství Moravské 
Budějovice II. etapa

Rekonstrukce garáží na cms Moravské 
Budějovice dle projektové dokumentace.

0 2 725 000

Systém hospodaření s vozovkou Externí nákup systému hospodaření s 
vozovkou včetně hodnocení stavu silniční 
sítě v roce 2016.

0 2 367 000

Štěpkovač - 2 ks Dodávka 2 ks štěpkovače s vlastním 
motorem, zaškolení obsluhy a dodávka 
do místa plnění pro KSÚSV. Umístění na 
cestmistrovství Havlíčkův Brod a Žďár 
nad Sázavou.

0 1 306 000

Tandemový válec 1.5 t - 1 ks Nákup nového tandemového válce o váze 
1,5 t pro cestmistrovství Třebíč, včetně 
dopravy na místo určení a zaškolení 
obsluhy.

0 725 000

Tažený pokladač emulzních nátěrů -
2 ks (VZ 2015)

Pořízení 2 ks pokladače emulzních nátěrů 
a 2 ks cisternové nástavby s nádrží na 
emulzi, montáž nástaveb na vozidla, 
zaškolení obsluhy a další služby spojené 
s dodávkou a servisem pro KSÚSV.

0 12 100 000

Technologické servisní vozidlo na 
diagnostiku IVECO - 1 ks

Jedná se o nákup nového 
technologického vozidla pro KSÚSV

0 1 200 000

Točnicový čtyřnápravový podvalník 
(VZ 2015)

Dodávka podvalníku pro přepravu velmi 
těžké silniční techniky (finišer, válce, 
silniční fréza).

1 000 000 1 120 000

Točnicový třínapravový podvalník - 1 
ks

Jedná se o dodávku nového 
třínápravového podvalníku pro přepravu 
malého finišeru a válce na cestmistrovství 
Ledeč nad Sázavou, zaškolení obsluhy a 
další služby spojené s dodávkou a 
záručním servisem pro KSÚSV. 

0 1 320 000

Transformátor Jihlava, Kosovská 
1122/16

Nákup a instalace transformátoru pro 
odběr VN na odběrném místě Kosovská 
122/16, Jihlava z důvodu havárie 
původního transformátoru v měsíci dubnu 
2016. Po posouzení odbornou firmou a ve 
spolupráci s E.ON byl původní 
transformátor odstaven a nahrazen 
zápůjčkou E.ON (14 dnů) s tím, že není 
opravitelný a odběratel energie si musí 
zajistit jiný transformátor,.

0 125 000

Vozík pro lajnovací stroj - 1 ks Pořízení nového vozíku pro lajnovací stroj 
na cestmistrovství Náměšť nad Oslavou, 
včetně dopravy do místa určení.

0 550 000

Vozík pro tandemový válec - 1 ks Pořízení nového vozíku pro přepravu 
tandemového válce na cestmistrovství 
Třebíč, včetně dopravy namísto určení a 
zaškolení obsluhy.

0 340 000

Výkon technického dozoru a 
koordinátora BOZP na krajských 
stavebních akcích na silniční síti

Výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP u stavebních akcích na silniční síti, 
jejichž investorem je krajský úřad. 

253 355 0

Výměna vrat dílny cestmistrovství 
Bystřice nad Pernštejnem

Výměna vrat dílny na cestmistrovství 
Bystřice nad Pernštejnem dle projektové 
dokumentace.

0 515 000

Výměna vrat garáží cestmistrovství 
Pelhřimov

Výměna vrat garáží na cestmistrovství 
Pelhřimov dle projektové dokumentace.

0 1 116 000

125 000

550 000

340 000

253 355

515 000

1 116 000

1 306 000

725 000

12 100 000

1 200 000

2 120 000

1 320 000

250 000

595 000

400 000

13 500 000

2 725 000

2 367 000

660 000

5 747 000

4 944 000
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00000 99999
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Celkem
Výměna vrat garáží cestmistrovství 
Žďár nad Sázavou

Výměna vrat garáží na cestmistrovství 
Žďár nad Sázavou dle projektové 
dokumentace.

0 230 000

Vysokozdvižný vozík 3/4/5 t pro 
cestmistrovství Havlíčkův Brod - 1 
ks

Nákup vysokozdvižného vozíku s 
umístěním v areálu cestmistrovství 
Havlíčkův Brod.

0 180 000

Zastřešení skládky inertního 
materiálu střediska Sněžné (VZ 
2015)

Zastřešení stávající volné plochy určené 
ke skladování inertního materiálu de 
zpracované projektové dokumentace.

0 6 750 000

Zastřešení skládky posypového 
materiálu a snížení energetické 
náročnosti střediska Přibyslav 

Rekonstrukce objektu střediska Přibyslav 
zahrnuje zateplení, výměnu oken a 
výměnu dveří a úpravu ústředního 
vytápění. Zastřešení skládky inertních 
materiálů na středisku Přibyslav.

0 1 850 000

Celkem 3 253 355 160 705 000

230 000

180 000

6 750 000

1 850 000

163 958 355
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