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Věc:  Podání žádosti o změnu rozpisu akcí a schválení změny centrální komisí 
Ministerstva dopravy ČR 

 
Žadatel :  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále 

jen KSÚSV) 
 
V souladu s pravidly programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2017 předkládáme návrh změny 
rozpisu akcí a žádáme o předložení seznamu ke schválení Centrální komisí MD ČR. 
 
Odůvodnění: 
U jednotlivých staveb dochází jednak k úpravě částky dle aktuálního stavu a k úpravě termínů 
realizace. Úpravy termínů jsou vyvolány zejména koordinací uzavírek staveb všech investorů 
v Kraji Vysočina, ale i zdržením některých veřejných zakázek. U jedné stavby dojde 
k prodloužení úseku (III/01832 Ostrov – Opatovice) a u jedné ze staveb naopak ke zkrácení 
z důvodu záměru obce budovat novou kanalizaci (II/390 hr. kr. JM – křiž. II/385).  
Dále změna obsahuje zařazení 3 nových staveb (II/405 křiž. III/4051-Příseka obchvat; 
III/3906 Náměšť nad Oslavou, ul. Ocmanická a II/602 Strměchy - křiž. II/347). Tyto 
stavby vycházejí z SHV a měly by být financovány z avizovaného navýšení dotace SFDI. 
Navrhované stavby k zařazení nekolidují svými uzavírkami se stavbami ŘSD a jejich 
objízdné trasy nevedou po místních komunikacích. 
 
Celková zasmluvněná částka dotace se nemění, nemění se ani objem investic a neinvestic – 
veškeré schválené i navrhované stavby mají neinvestiční charakter.  

    
 
S pozdravem 

                                                                                 
         Ing. Jan Míka, MBA 
                     ředitel  
 
 
Přílohy : - Formulář „Rozpis akcí – změna č.1“ včetně souhlasu Kraje Vysočina s 

výběrem akcí KSÚSV a prohlášení příjemce o dodržení zásady 3E   
Na vědomí :  ODSH Kraje Vysočina  
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