Tankodrom roku
Takový titul získala silnice z Rapšachu do Suchdolu nad Lužnicí, kterou čtenáři Listů Jindřichohradecka "zvolili"
za nejhorší silnici v okrese. Redakce, která se zavázala, že bude vlastníka tlačit k opravě, na smutný stav
upozornila samotného hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka. Tady je jeho odpověď . . .

Silnice jsou zanedbané. Přednost mají užívanější
Na základě upozornění redakce jsem si nechal předložit bližší informace ohledně stavebního stavu silnice III/1508
Rapšach - Tušť a o stávajících možnostech její opravy, které souvisejí s celkovou situací v oblasti silniční sítě II. a
III. tříd na území našeho kraje.
Mohu vás tedy ujistit, že Jihočeský kraj vede požadavek opravy předmětné komunikace jednoznačně jako
potřebný, avšak jako jeden z mnoha jemu podobných a stejně oprávněných.
Bohužel kraj převzal od státu silnice II. a III. třídy v tak zanedbaném stavu, že nám nezbývá, než stanovovat
priority pro investice do oprav silnic a upřednostňovat silnice s větším dopravním významem.
V loňském roce byla například v okolí dané lokality provedena oprava silnice II/153 v úseku Chlum u Třeboně Hamr, v letošním roce bude realizována silnice III/1506 Nové Hrady (silnice II/154) - Hrdlořezy - Suchdol nad
Lužnicí a v rámci Programu obnovy krajských komunikací na roky 2005 až 2008 se připravuje oprava silnice
II/103 Dvory nad Lužnicí - České Velenice.
Neznamená to, že by se na silnice III. třídy s menší četností dopravy vůbec nedostávalo. Stavební stav silnic je
však nutné posuzovat komplexně a s ohledem na omezené finanční možnosti kraje jej řešit postupně. Není tedy
možné provádět plošné opravy těchto komunikací v rychlejším sledu, jak bychom považovali za optimální.
Jsem si plně vědom toho, že občané jsou právem nespokojeni se stavem komunikace, na který upozorňujete.
Nezbývá mi ale než konstatovat, že bude naší snahou zařadit tento nevyhovující úsek silnice III/1508 Rapšach Tušť do plánu oprav pro nejbližší možné období a že v zájmu urychlení realizace plošné opravy ji rozdělíme do
několika postupných fází.
V tuto chvíli vás mohu ujistit, že Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zde alespoň lokálně vyspraví výtluky v
rámci oprav po zimě.

