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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 3. 6. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 6. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

ohledně způsobu hodnocení investičních (výstavba nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické
a dopravní infrastruktury (např. ekonomické hodnocení). Zda existuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní
nařízení nebo něco jiného podle čeho se při vyhodnocování projektů řídíte, zda ho realizovat či nikoliv. Případně
na základě čeho volíte projekt z více možností při omezeném rozpočtu na realizaci (např. nový chodník nebo
nové veřejné osvětlení).
Technickou infrastrukturou rozumím: vodovod, kanalizace, centralizované zásobování teplem, zásobování
plynem nebo veřejné osvětlení.
Dopravní infrastrukturou rozumím: silnice všech tříd, tramvajové tratě, trolejbusové tratě, cyklostezky
a chodníky.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Jihočeský kraj při plánování a přípravě investic vychází z tzv. „Bílé knihy“ (Program investiční výstavby a oprav
na silnicích II. a III. třídy). Jedná se o dokument, kam jsou zařazovány všechny plánované investice a opravy
na komunikacích ve vlastnictví Jihočeského kraje ve stupni 4 a 5 při současném vyhodnocení dalších
kritérií (7 kritérií, silnice s nejvyšším součtem přiřazených bodů má nejvyšší prioritu) po provedení daných
prohlídek komunikací. Jednotlivé akce mají dány i stupeň priority (nízká, střední, vysoká) co se týká času
realizace. Tato Bílá kniha je aktualizována jednou ročně. Podrobný postup vč. dokumentu nalezne na
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#programy-vystavby-aoprav-na-silnicich-ii.-a-iii.-tridy-na-uzemi-kraje
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