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Věc:  Podání žádosti o změnu rozpisu akcí a schválení změny č.3 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 č.3 a žádáme o předložení seznamu ke schválení Centrální komisí MD ČR. 
 
Odůvodnění: 
 
U jednotlivých staveb dochází k aktualizaci termínu realizace dle skutečnosti.  
 
Zároveň u 2 staveb (II/405 křiž. III/4051-Příseka obchvat; II/379 Velká Bíteš – Rasovna) 
dochází k úpravě staničení a finančního limitu.  Jedná se o stavby, kdy část z těchto staveb 
nebude hrazena za zdrojů SFDI z důvodu možného dotčení těchto částí připravovanými 
obchvaty do 3 let. Původně staničení a náklady odpovídaly pouze částem k hrazení 
z prostředků SFDI. Dle požadavku SFDI byly do rozpisu zahrnuty finance i staničení v celém 
rozsahu staveb. 
 
Další změnou je vyřazení některých staveb z financování ze SFDI. U některých staveb je 
důvodem to, že finanční objem všech staveb by již přesáhl objem přidělené dotace, u 
některých bylo důvodem nedodržení pravidel SFDI při jejich zadání (viz. naše žádost o 
výjimku z 2.8.2017, které nebylo vyhověno). Stavby však byly všechny zrealizovány 
z prostředků KSÚSV na souvislé opravy silnic v roce 2017. 
Jedná se o stavby : 
II/639 Kamenice nad Lipou, ul. Komenského  
II/401 Křiž. II/351 - Dolní Vilémovice  
II/602 Strměchy - křiž. II/347  
III/15114 Budkov-Oponešice-křiž.II/152  
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II/130 Senožaty - Křelovice  
 
U jedné stavby došlo k navýšení finančního limitu z důvodu dodatečných stavebních prací 
(III/0394 N. Svět – Spělov – křiž. II/639, I. Etapa) 
 
Jedna ze staveb byla vyřazena z financování z prostředků SFDI, protože se předpokládá hradit 
z investičních zdrojů KSÚSV v roce 2018 (II/152 Jemnice, ul. Na Podolí - opěrné zdi).  
  

    
 
 
     S pozdravem 

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

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




