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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 22559/2017
spisový znak: KHEJ 16849/2017/kakr/3

datum: 10.02.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 30. 1. 2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. 1. 2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2017 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je
určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro
rok 2017. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2017-2020.
Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních
titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte:
-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení,
popř. výherce
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2017, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených
výše.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Vaší žádosti jsme vyhověli a v přílohách Vám zasíláme investiční plány Jihočeského kraje na roky 2017 – 2020 v rozdělení na
investiční plány Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic (příloha č. 1) a Odboru dopravy
a silničního hospodářství (příloha č. 2).
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –

* 2x příloha:

Investiční výdaje v letech 2017 - 2019_OREG.xlsx
Informace - investice 2017-2020_ODSH.docx
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Investiční plány kraje 2017-2020 - ODSH
Název projektu: „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa“ (okr. ČB)
-popis projektu: Jedná se o provedení modernizace silnice III/00354 v úseku od křižovatky s ulicí
L. M. Pařízka až na konec zástavby v Rožnově v délce cca 2,400 km. Provedení obnovy části
konstrukčních vrstev stávající vozovky, navržení nového uličního profilu v rámci stávající vozovky
včetně umístění jednostranného cyklopruhu. Dále budou řešeny případné úpravy přechodů pro
chodce se zřízením světelné signalizace a osvětlením přechodů včetně zřízení ostrůvků, komplexní
řešení odvedení povrchových vod z vozovky a provedení vodorovného a svislého dopravního značení.
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován): AKIPROJEKT s.r.o., Boženy Němcové 12/2,
370 01 České Budějovice
-finanční rozpočet projektu: 42.168.500 Kč vč.DPH (dle DSP)
-plánovaný termín započetí projektu: 07/2017
-předpokládaný termín výběrového řízení: 05/2017
-popř. výherce:
Název projektu: „Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa,
objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000“ (okr. CK)
-popis projektu: Jedná se o vybudování jednopólového silničního mostu bez chodníků na hranicích s
Rakouskem. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám, opěry mostu jsou založeny
plošně. Délka přemostění je 4,9 m, délka mostu je 9,80 m, šířka mostu je 7,9 m, šířka vozovky mezi
obrubami je 6,1 m. Stávající vodoteč bude upravena jen v nutném rozsahu s cílem minimálního
zásahu do stávajících přírodních a odtokových poměrů. Koryto se navrhuje opevnit kamenným
záhozem z lomového kamene. Původní most bude demolován.
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován): PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce
1668/16, 147 54 Praha 4
-finanční rozpočet projektu: 6.928.076 Kč vč.DPH (dle PDPS)
-plánovaný termín započetí projektu: 2017/2018
-předpokládaný termín výběrového řízení: 2017/2018
-popř. výherce:
Název projektu: „Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1.etapa (Bližší
Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)“ (okr. CK a PT)
-popis projektu: Jedná se o 1. etapu stavby v úseku Bližší Lhota (km 7,580) až křižovatka
(manipulační sklad; Nové Chalupy; Klápa – km 12,530). Uvedený úsek má šířku vozovky 4,00 až 5,00
m, vozovka bude v tomto úseku opravena a šířkově homogenizována. Délka úpravy je 4.950,00 m. V
úseku bude provedeno rozšíření vozovky na kategorii S6,5/50. Mosty přes Smrčinský potok (km
11,415) a bezejmennou vodoteč (km 11,315) budou postaveny v nové trase krátké přeložky (km
11,210 až 11,560) v délce cca 350 m. Současně dojde k úpravě inženýrských sítí CETIN.
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován): PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce
1668/16, 147 54 Praha 4
-finanční rozpočet projektu: 116.485.776 Kč vč.DPH (dle PDPS)
-plánovaný termín započetí projektu: 2018/2019
-předpokládaný termín výběrového řízení: 2018
-popř. výherce:
Název projektu: „Sil.II/128 Číměř - krátká přeložka“ (okr. JH)
-popis projektu: Jedná se o provedení přeložky silnice II/128 v koridoru záměru D27 vymezeného v
návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje severně od zastavěného území obce, včetně
nového křížení se silnicí II/149, s nakolmením silnice II/149. Návrhová kategorie přeložky silnice II/128
i II/149 v extravilánu je S 7,5/60 dle ČSN 73 6101. Délka úpravy sil. II/128 je 894,68 m; sil. II/149 je
115,94 m a napojení motorestu je 73,00 m. Součástí stavby bude jako zvláštní objekt zpracováno
opatření ke zpomalení dopravy a ke zvýšení bezpečnosti chodců v intravilánu obce Číměř a
vybudování nové dešťové kanalizace v celkové délce 281,5 m.
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován): WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II,
377 01 Jindřichův Hradec
-finanční rozpočet projektu: 46.388.958 Kč vč.DPH (dle DSP)
-plánovaný termín započetí projektu: 2017/2018
-předpokládaný termín výběrového řízení: 2017
-popř. výherce:

Název projektu: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice (v úseku most ev.č. 156-001b Novohradská ul.)“ (okr. ČB)
-popis projektu: Jedná se o provedení modernizace silnice II/156 v úseku od mostu ev.č. 156-001b
(Kosmonautů) až křižovatka s ulicí Novohradskou v délce cca 0,625 km. Provedení obnovy části
konstrukčních vrstev stávající vozovky, navržení nového uličního profilu v rámci stávající vozovky
včetně vodorovného a svislého dopravního značení. Dále budou řešeny úpravy přechodů pro chodce
se zřízením světelné signalizace a osvětlením přechodů včetně zřízení ostrůvků, komplexní řešení
odvedení povrchových vod z vozovky.
- projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován): Ing. František Stráský - Atelier SIS, U Malše
20, 370 01 České Budějovice
-finanční rozpočet projektu: 3.350.914 Kč vč.DPH (dle DUR)
-plánovaný termín započetí projektu: 2019/2020
-předpokládaný termín výběrového řízení: 2019
-popř. výherce:
Název projektu: Rancířov - rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410
-popis projektu: rekonstrukce křižovatky dvou silnic II. třídy
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován): RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.

s r. o., Havlíčkova 139/25a, Brno
-finanční rozpočet projektu: není doprojektováno
-plánovaný termín započetí projektu: 2019
-předpokládaný termín výběrového řízení: 2018
-popř. výherce:
Název projektu: Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov
-popis projektu: rekonstrukce stávající křižovatky silnic II/634 a III/1468 a místní komunikace v ulici

Lipová
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován): BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727,
České Budějovice
-finanční rozpočet projektu: 20 560 000,-Kč vč. DPH (dle DUR)
-plánovaný termín započetí projektu: 2019
-předpokládaný termín výběrového řízení: 2018
-popř. výherce:

INVESTIČNÍ PLÁN JČK 2017 - 2020 (OREG)
(v tis. Kč)
Text

1.

2.

3.
4.

Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa, úsproná varianta - 2. fáze
- jedná se o dostavbu meodrnizace letiště ČB, tj. výstava terminálu,
přístupových komunikací, parkovišt, navigační systémů atd., v současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, zahájení cca 06/2017,
projektant AGA letiště s.r.o. Praha
Propojení Strakonická - Milady Horákové jedná se o propojení
komunikace vč. vybudování OK místo stávající stykové Husova, Strakonická.
Projektant Sagasta s.r.o., Praha, v současnosti probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby, zahájení 04/2017
Most ev.č. 154-004 u Líčova - jedná se o rekonstrukci mostu, projektant
Sagasta s.r.o, Praha, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby, zahájení cca 04/2017
Most ev.č. 169-026 Kvilda - jedná se o rekonstrukci mostů, projektant PRIS
s.r.o. Brno, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby,
zahájení cca 04/2017

2017

25 000,0

6.

Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí - III. etapa - jedná se o
rekonstrukci komunikace, projektant WAY project s.r.o.,, v současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, zahájení cca 04/2017

5 500,0

7.

Chlumec Olešník - zesílení konstrukční vrstvy - jedná se o rekonstrukci
mostu, projektant Pragoprojekt a.s. Č. Budějovice, v současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby, zahájení cca 04/2017

3 000,0

8.

Most ev.č. 124 - 006A Staniměřice - jedná se o rekonstrukci mostu,
projektant Dipont spol. s.r.o., v současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby, zahájení cca 04/2017

7 200,0

9.

Mosty ev. č. 1403 - 1 a 1403 - 2 Zátaví - dokončuje se rekonstrukce mostu z
roku 2016, zhotovitel stavby Porra.s., projektant Pontex spol. s.r.o.

15 000,0

4.
5.

Zanádražní komunikace 4b - jedná se o výstavbu další části "Zanádražní
komunikace", projektant IKP Consulting s.r.o., výběrové řízení 2018

3.

500 000,0

38 000,0

17 000,0

2.

366 000,0

125 000,0

Most ev.č. 13518-3 a 13518-5 Mažice - jedná se o rekonstrukci mostu,
projektant PRIS s.r.o. Brno a Ppragoprojekt a.s. Č. Budějovice., v současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, zahájení cca 04/2017

Průtah Dub rekonstrukce průtahu obcí, projektant PONTEX s.r.o., výběrové
řízení v 2018
Most ev.č. 136 – 007 Mlýny - rekonstrukce mostu, projektant IKP
Consulting s.r.o., výběrové řízení v 2018
Most ev. č. 158 - 002 a 158 - 003 za Kaplicí - rekonstrukce mostu,
projektant IKP Consulting s.r.o., výběrové řízení v 2018
Most ev. č. 155 - 007 Římov - rekonstrukce mostu, projektant IKP
Consulting s.r.o., výběrové řízení v 2018

2019

300 000,0

5.

1.

2018

56 000,0
17 000,0
40 000,0
20 000,0
není rozpočet

další akce budou zařazeny dle potřeby a ukončení projektové přípravy

1.
2.
3.

rezerva na nové projekty v oblasti dopravní infrastruktury
Most ev. č. 151-005 v Liščích horách před Dačicemi - rekonstrukce mostu,
projektant Ing. Škubalová projekční kancelář, Plzeň., výběrové řízení na
zhotovitele v 2019
Most ev.č. 157-006 Houdkův most a most ev.č. 157-007 přes náhon rekonstrukce mostu, projektant Ing. Škubalová projekční kancelář, Plzeň.,
výběrové řízení na zhotovitele v 2019

250 000,0
15 000,0
15 000,0

4.

Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově rekonstrukce mostu, projektant Ing. Škubalová projekční kancelář, Plzeň.,
výběrové řízení na zhotovitele v 2019

20 000,0

5.

Zanádražní komunikace 5. etapa - jedná se o vybudování další části
"zanádražní komunikace" - přivaděč k dálnici, v současné době probíhá
výběrové řízení na aktualizaci DÚR

finance nejsou
známy

další akce budou zařazeny dle potřeby a ukončení projektové přípravy

