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Žádost o změnu účelovosti finančních prostředků přílohy D1A rozpočtu kraje 

Vysočina, prostředků jmenovitě určených na škody po zimě (50 mil. Kč) a prostředků na 

protihluková opatření 
 

 
Usnesením č. 0576/08/2016/ZK byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017, jehož součástí 
je také příloha D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a dotace ve výši 2 
mil.Kč na protihluková opatření. Návrh akcí na silniční síti ve vlastnictví kraje byl připravován 
v průběhu roku 2016 dle stavu silniční sítě a známých informací o přípravě jednotlivých 
jmenovitých akcí. V době přípravy rozpočtu byl také nejasný přístup státu k dalšímu pokračování 
financování krajských silnic ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017.  
 
Usnesením č. 0123/02/2017/ZK bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 50 mil. Kč 
s účelovým určením na škody po zimě – jmenovité akce na silniční síti. 
 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace žádá zřizovatele 
o provedení následujících změn v seznamu jmenovitých akcí dle přílohy D1A rozpočtu kraje 
pro rok 2017 (příloha č. 1): 
 

 
1) Vyřazení akcí ze seznamu akcí přílohy D1A: 

- II/129, III/1292 Cetoraz, úseky v křižovatce silnic II/129 a III/1292– jednalo se o podíl 
(úhrada AC vrstev) na akci obce, kterou obec nestihla připravit k realizaci v roce 2017, 
akce bude odložena do roku 2018 
 

2) Zařazení nových akcí do seznamu akcí přílohy D1A: 
- II/401 Křiž. II/351 - Dolní Vilémovice - akce měla být hrazena ze SFDI, ale nesplňuje 

podmínky dotace 
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3) Zkrácení akcí přílohy D1A: 
-  II/353 Počítky – Fryšava - po zhodnocení aktuálního stavu komunikace pro prodloužení 

životnosti emulzním nátěrem byla akce zkrácena a částečně přesunuta do roku 2018 
 
4) Zařazení akcí do seznamu akcí rozpočtového opatření ve výši 50 mil. Kč s účelovým určením 

na škody po zimě – jmenovité akce na silniční síti (dále jen škody po zimě): 
 

- II/405 křiž. III/4051 - Příseka obchvat - stavba SFDI prodloužena až na křiž. III/4051 o 
cca 210 m. Tento úsek nemůže být hrazen ze SFDI, protože v dohledné době (dle vývoje 
přípravy stavby) bude zřejmě zasažen JV obchvatem Jihlavy. 

- II/112  Horní Cerekev – Telč - stavba financovaná ze SFDI, do škod po zimě zařazen 
předpokládaný převis letošního objemu nad rámec dotace SFDI 

- II/639 Kamenice nad Lipou, ul. Komenského - akce měla být hrazena ze SFDI, ale 
nesplňuje podmínky dotace 

- III/1287 Lukavec - Týmova Ves - navazuje na akci obce, nově zařazeno z úspor na 
škodách po zimě díky financování některých staveb ze SFDI 

- II/410 Římov sanace opěrné stěny - havarijní stav, nutno řešit,  zařazeno z úspor na 
škodách po zimě díky financování některých staveb ze SFDI 
 
Vesměs se u nově zařazovaných akcí jedná o stavby, které jsou mimo jiné vyvolány i 
zhoršením stavu a škodami po poslední zimě 2016/2017. 

 
5) Zařazení akcí za nevyčerpané prostředky z dotace na protihluková opatření : 
 
 V rámci protihlukových opatření měla organizace záměr provést protihluková opatření na 

objektech u silnice II/602 v oblasti City parku a provést akustickou studii průtahu silnice II/405 
Brtnicí. Na základě předchozích měření budou u silnice II/602 u City Parku  realizována 
protihluková opatření pouze na jednom objektu a v Brtnici nebylo možné provést dodatečná 
měření potřebná pro zpracování akustické studie z důvodu letošních staveb na II/405 a 
neodpovídajícího provozního zatížení průtahu. Z tohoto důvodu se v roce 2017 nepodaří 
vyčerpat z přiděleného příspěvku cca 1 400 tis.Kč. Navrhujeme vyčerpání prostředků na 
nepředpokládaných stavbách, které byly vyvolány zejména rekonstrukcemi kanalizací v obcích. 

 
- III/36045 Sviny průtah 
- III/34711 Příseka u Světlé n/S průtah 
- III/35424 Obyčtov průtah 

 
U všech 3 akcí se jedná o dofinancování oprav úseků silnic, kde došlo k rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace, jejichž investor má za povinnost opravit zasažený jízdní pruh. 
V rámci navržených akcí bude dofinancována nezasažená část komunikace aby po 
dokončení akce byla vozovka opravena v celé své šíři. 
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Celkový objem finančních prostředků v příloze D1A rozpočtu, rozpočtového opatření ve výši 
50 mil. Kč s účelovým určením na škody po zimě – jmenovité akce na silniční síti a  
příspěvku na protihluková opatření se nemění. 

 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace žádá zřizovatele 
o provedení následujících změn v seznamu jmenovitých akcí D1A, rozpočtového opatření ve 
výši 50 mil. Kč s účelovým určením na škody po zimě – jmenovité akce na silniční síti a  
příspěvku na protihluková opatření. 
 
 
 
S pozdravem 

 
 

 
Ing. Jan Míka, MBA 

              ředitel organizace  
 
 
 
 




