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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 13. 10. 2019 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 13. 10. 2019, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

- Roční investiční plán Jihočeského kraje a 

- Dlouhodobý investiční výhled 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

jediným „souhrnným“ materiálem je schválený rozpočet nebo Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje 

na roky 2020 a 2021 – oboje na stránkách JčK. Součástí schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 

(https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/hospodareni-kraje#rozpocet-jihoceskeho-kraje-na-rok-2019) je 

i Tabulka č. 6: Nejvýznamnější kapitálové výdaje (str. 13), v Střednědobém výhledu rozpočtu Jihočeského kraje 

na roky 2020 a 2021 (https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/hospodareni-kraje#strednedoby-vyhled-

rozpoctu-jihoceskeho-kraje-na-roky-2020-a-2021 ) je to pak tabulka č. 7: Nejvýznamnější kapitálové výdaje 

(str. 10). Podrobně lze sledovat rozpočet JčK na našich stránkách – Rozklikávací rozpočet JčK. Dále jsou na 

stránkách JčK i Programy výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území kraje (https://www.kraj-

jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#programy-vystavby-a-oprav-na-silnicich-ii.-a-

iii.-tridy-na-uzemi-kraje).  

Ke konkrétním investičním akcím (přehled nejdůležitějších akcí) v letech: 

• rozpočet 2019 (stav k 30.9.2019): 

o akce spolufinancované z dotačních prostředků: 

▪ Modernizace komunikací II. a III. třídy na území JčK – schv. rozpočet 115,3 mil. Kč, čerpáno 

40,4 mil. Kč; 

▪ Most ev. č. 160-020 a č.  160-021 před Rožmberkem – 8,7/7,1 mil. Kč; 

▪ Okruž.křiž.sil.II/145 s ul.1.máje Vimperk-Fišerka – 22,5/8,4 mil. Kč; 

▪ Bezpeč. opatření na silnicích II. tříd-70. výzva – 7,9/0,7 mil. Kč; 

▪ Moder.příst.k hran.přechodu CZ/AT – Zadní Zvonková – 84,9/4,2 mil. Kč; 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 13. 10. 2019  

Naše č. j.: KUJCK 124104/2019  

Sp. zn.: KHEJ 116568/2019/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 4. 11. 2019  

*KUCBX00UDLD7*
KUCBX00UDLD7 

https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/hospodareni-kraje#rozpocet-jihoceskeho-kraje-na-rok-2019
https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/hospodareni-kraje#rozpocet-jihoceskeho-kraje-na-rok-2019) j
https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/hospodareni-kraje#strednedoby-vyhled-rozpoctu-jihoceskeho-kraje-na-roky-2020-a-2021
https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/hospodareni-kraje#strednedoby-vyhled-rozpoctu-jihoceskeho-kraje-na-roky-2020-a-2021
https://zds.kraj-jihocesky.gov.cz/_layouts/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv%3aRelativeReportUrl=/reporty/rozklik%C3%A1vac%C3%AD%20rozpo%C4%8Det/rrozrozk0001.rdl
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#programy-vystavby-a-oprav-na-silnicich-ii.-a-iii.-tridy-na-uzemi-kraje


Naše č. j.: KUJCK 124104/2019 Sp. zn.: KHEJ 116568/2019/kakr SO 
 

Stránka 2 z 2 
 

 

o úřad investice - inv. akce na budovách KÚ (rekonstrukce budovy B. Němcové, výstavba halových 

garáží, rekonstrukce klimatizace…) – 39/11,4 mil.Kč; 

o silnice investice - inv. akce na silnicích II. a III. třídy a mostech Jihočeského kraje – 

548,8/137 mil. Kč, např.: 

▪ Most ev.č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní - 40 /0 mil. Kč; 

▪ Most ev. č. 122-011 Židova Strouha - 37,2 /17,1 mil. Kč; 

▪ Most ev.č. 158 - 002 za Kaplicí - 34,5 /6,4 mil. Kč; 

▪ Most ev.č. 167-003 a ev.č. 167-004 Vltavu Františ - 33 /0 mil. Kč; 

▪ Dopr.napojení prům. zóny Tábor východ-Vožická ul. - 32 /0,8 mil. Kč; 

▪ Most ev. č. 14126-2 přes Blanici ve Strunkovicích - 25,3 /1,6 mil. Kč; 

▪ Most ev.č. 40624-1 Dačice - 24,6 /7,4 mil. Kč; 

▪ Akce v silniční dopravě placené krajem (OREG) - 24,5 /4,7 mil. Kč; 

▪ Most ev. č. 157 - 006 Houdkův most - 16 /5,1 mil. Kč; 

▪ Most ev.č. 143-012 a most na III/14326LNové Homole - 15,5 /1,5 mil. Kč; 

▪ Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice - 15,3 /0 mil. Kč; 

▪ Silnice II/122 průtah Lhenice - 13,7 /9 mil. Kč; 

▪ Most ev. č. 155-007 Římov - 12 /7,3 mil. Kč; 

▪ Rekonstrukce silnice II/141 průtah Bavorov - 11,6 /10 mil. Kč; 

o výstavba a rekonstrukce domů pro seniory (Empatie Libnič, Duha Písek) – 70/32,5 mil. Kč; 

o letiště (modernizace, ČOV, dopravní napojení…) – 302,2/285,8 mil. Kč; 

• Střednědobý výhled rozpočtu 2020: 

o úřad investice - inv. akce na budovách KÚ (rekonstrukce klimatizace) – 25 mil. Kč; 

o silnice investice - inv. akce na silnicích II. a III. třídy a mostech Jihočeského kraje – 800 mil. 

Kč; 

o letiště investice (dokončení modernizace, ČOV, dopravní napojení…) – 160 mil. Kč; 

• Střednědobý výhled rozpočtu 2021: 

o úřad investice - inv. akce na budovách KÚ – 20 mil. Kč; 

o silnice investice - inv. akce na silnicích II. a III. třídy a mostech Jihočeského kraje – 900 mil. 

Kč; 

o letiště investice – 80 mil. Kč 

 

 
S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 
 


