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Vážená paní senátorko, 

obdržel jsem Váš dopis, ve kterém se na mě obracíte s výzvou o opravu silnice III/36829.  

Možnost opravy silnice III/36829 jsem nechal ověřit u správce krajských silnic – Správy a údržby silnic 

Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JMK). Dle SÚS JMK je oprava silnice dlouhodobě plánována – 

oprava je zařazena v zásobníku neinvestičních akcí v rámci Programu výstavby, rekonstrukcí a oprav 

silni II. a III. třídy JMK.  

Dle SÚS JMK je zpracována projektová dokumentace na opravu 2 úseků, a to v km 0,000 (vyústění ze 

sil. I/43 Skrchov) – km 3,500 (most 36829-1 na začátku obce Rumberk), s délkou opravy 3,500 km a 

úsek v km 7,190 (konec obce Roubanina) – km 8,083 (hranice krajů Jihomoravského a Pardubického), 

s délkou opravy 0,893 km. Celkem se jedná o 4,393 km silnice, s předpokládanými náklady ve výši 

cca. 17,2 mil. Kč.  

Provádění oprav je též podmíněno realizací stavby II/372 Velké Opatovice – Chlum extravilány, 

zejména ve vazbě na vedení objízdné trasy a zajištění dopravní obslužnosti  

Zbytek silnice není zatím vyprojektován, poněvadž je třeba lokálně řešit snižování nivelety nebo 

rozšíření vozovky. SÚS JMK hodlá svolat se starosty dotčených obcí jednání za účelem vyjasnění úprav 

a návazně na to doprojektování zbylých úseků, bude-li to možné. 

Bohužel opravu silnice je možné financovat pouze z prostředků Jihomoravského kraje, neboť díky 

kategorii silnice a jejímu nízkému dopravnímu významu na ni nelze zajistit prostředky z dotačních 

titulů EU. Co se týče dotačních prostředků na národní úrovni (dotace ze SFDI), jsou tyto primárně 

směřovány na komunikace s vyšším dopravním zatížením a mosty v havarijním stavu. Vzhledem 

k rozsahu opravy aktuální rozpočet JMK opravu silnice v potřebném rozsahu neumožňuje.  
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V případě zajištění financování zahájí SÚS JMK neprodleně realizaci opravy. Do doby zajištění 

financování lze silnici udržovat pouze technologiemi běžné údržby, v tomto případě budou provedeny 

vysprávky teplou obalovanou směsí.  

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní 
Ing. Jaromíra Vítková 
senátorka obvodu č. 49 
Komenského 33a 
680 01 Boskovice 
e-mail: mirkavitkova@centrum.cz 
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