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Žádost o změnu účelovosti finančních prostředků přílohy D1A rozpočtu kraje Vysočina 

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

 
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) Prodloužení akce  přílohy D1A: 
III/34752 Křiž. III/34740 – Bezděkov – díky úsporám byl prodloužen úsek stavby o opravu 
havarijního úseku ve staničení 0,472 - 1,874 
 
2) Vyřazení akcí ze seznamu akcí přílohy D1A: 
III/01945 Jihlava, ulice Rantířovská – odvodnění – kvůli problémům s majetkoprávní přípravou 
nebylo možné stavbu zrealizovat v roce 2017. 

 
Dále žádá zřizovatele o provedení následujících změn v 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 (příloha č.2): 
 
1) Zařazení nových 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): 
 

III/3519 Radošov - Horní Smrčné  - prodloužení životnosti vozovky udržovacím nátěrem, 
zhoršení stavu po zimním období, navazuje na akci 2016 
III/34529 Chotěboř - Příjemky – Jitkov - prodloužení životnosti vozovky udržovacím nátěrem, 
zhoršení stavu po zimním období 
 
2) Vyřazení akcí ze seznamu škod po zimě 

 
II/360 Třebíč, ulice Rafaelova – stavba byla kompletně uhrazena z přílohy D1A 
II/112  Horní Cerekev – Telč – jedná se o dvouletou stavbu, v roce 2017 bude stavba kompletně 
hrazena z prostředků SFDI 
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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 se nemění. 
 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace žádá zřizovatele o provedení 
výše uvedených 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  
 
 

S pozdravem 

Ing. Jan Míka, MBA 
              ředitel organizace  

 
 
 
Příloha č. 1 – Příloha D1A: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (2017) 
Příloha č. 2 – Škody po zimě, jmenovité akce 




