
 
 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 
 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

KONCEPCE ROZVOJE SILNIČNÍ SÍTĚ  

NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČ INA  

A POSOUZENÍ JEJÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)  

 

 
 
 

které se koná dne 11. května 2017 od 10. 00 hodin, 
v místnosti D 2.03  

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 
Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické 
sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované 
veřejnosti. 
 
 
Základní informace 
 
Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina bude základním koncepčním 
dokumentem Kraje Vysočina v oblasti silniční dopravy. Koncepce je koncipována na 
období do r. 2020, se specifikací dlouhodobých investic do r. 2050. V koncepci jsou 
zhodnoceny stávající komunikace z hlediska jejich zařazení do tříd dle zvolených 
parametrů a jsou stanoveny potřebné investice a údržby na jednotlivých 
komunikacích ve vlastnictví Kraje ve vztahu k současné i očekávané intenzitě 
dopravy. Koncepce bude jedním z podkladů pro čerpání dotací z nového 
programovacího období. Nedílnou součástí je posouzení stávající páteřní sítě, je 
navržena její úprava.  
 
Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina obsahuje Analytickou a 
Návrhovou část. Analytická část podává přehled o celkové silniční síti v Kraji 
Vysočina, zvlášť pak o komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina a jejich stavebním 



a dopravně technickém stavu. Zpracovatelé provedli inventarizaci údajů o silniční síti 
v Kraji Vysočina u všech dostupných podkladů.  
 
Základním výsledkem studie je revize páteřní silniční sítě a návrhy na úpravy sítě 
silnic II. a III. třídy. Byla navržena krajská páteřní silniční síť a síť silnic II. třídy. Dále 
byl zpracován návrh investic na krajské silniční síti, byly specifikovány investiční 
akce. 
 
 
Účel veřejného projednání 
 
Veřejné projednání se koná dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je projednat s veřejností 
Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina a posouzení jejích vlivů na 
životní prostředí a získat případné připomínky pro vydání stanoviska. 
 
 
Informační zdroje 
 
Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje 
jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA Koncepce rozvoje silniční sítě na 
území Kraje Vysočina v informačním systému SEA. Informace o posuzování je na 
adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP239K. 
 
Informace o Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina je možné získat 
rovněž na internetových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. Informace o 
hodnocení SEA je možné získat přímo u zpracovatele hodnocení Mgr. Pavly 
Duškové, tel. 386354942. 
 
Každý může zaslat své písemné vyjádření jak k návrhu koncepce, tak i k 
vyhodnocení SEA do 16. 5. 2017. Vyjádření je možné zasílat na MŽP, Vršovická 65, 
Praha, nebo přímo na oddělení SEA, Ing. Klára Dlouhá, e-mail: 
Klara.Dlouha@mzp.cz). 
 
Program veřejného projednání 
 

Čas Téma 

10.00 – 10.10 Zahájení  

10.10 – 10.30 
Představení Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje 
Vysočina 

10.30 – 10.50 
Představení SEA Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje 
Vysočina 

10.50 – 11.50 Diskuse 

11.50 – 12.00 Předpokládaný závěr veřejného projednání 

 

http://www.kr-vysocina.cz/
mailto:Klara.Dlouha@mzp.cz

