
Slovo hejtmana 

(duben 2020) 

Jedním z hlavních úkolů krajů je péče o dopravní infrastrukturu – tedy 

především silnice – jejich údržba, opravy i výstavba nových úseků. Jako každý 

rok máme i letos naplánováno realizovat řadu silničních staveb. Některé jsou ve 

stádiu příprav, jiné se rozpracovávají, další se už dokončují. Letošní zima je 

mírná a umožňuje tedy silničářům dobré podmínky pro přípravu dalších úseků 

dopravních staveb i pro jejich vlastní práci. Toho chceme náležitě využít. 

Loni jsme do silniční sítě investovali cca 1,4 miliardy Kč, opravili jsme přibližně 

250 km silnic. Některé stavby byly dvouleté – tedy byly zahájeny loni a budou 

dokončeny letos. Z těch významnějších to byly například obchvaty Velkého 

Beranova a Nového Veselí nebo napojení Golčova Jeníkova na D1.  

Každá stavba vyžaduje rozsáhlou přípravu a až následně vlastní výstavbu. 

Zahájen bude letos obchvat Salačovy Lhoty a příprava jihovýchodního obchvatu 

Jihlavy. Dále připravujeme mimo jiné obchvat Jaroměřic nad Rokytnou 

a Moravských Budějovic – zde probíhá vypracování dokumentace pro územní 

řízení. V Okříškách je ve stádiu příprav dopracování dokumentace pro územní 

řízení rozsáhlé stavby křižovatky se silnicí I/23. Na investice a opravy silnic 

v majetku kraje půjde dalších 150 milionů korun. Z disponibilního zůstatku Kraje 

Vysočina z roku 2019 bude část ve výši 150 milionů korun použita na opravy 

a investice do silnic II. a III. tříd. 

Těch staveb je pochopitelně daleko více – probíhá jejich projektová 

a majetkoprávní příprava, kterou finančně zajišťuje kraj z vlastního rozpočtu. 

Jejich realizace bude financována podle možných zdrojů – budou to evropské 

fondy, rozpočet kraje, Státní fond dopravní infrastruktury, možná použijeme 

zdroje Evropské investiční banky. Některé akce jsou zahrnuty v Národním 

investičním plánu. 

Všechny tyto stavby se neobejdou bez objízdných tras a způsobí tedy řadu 

problémů i našim řidičům. Ovšem je to v jejich zájmu, aby se jim jezdilo 

pohodlněji a bezpečněji. Chtěl jsem je proto požádat o trpělivost a vzájemnou 

ohleduplnost. 
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