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Vážený pane starosto,

Liberecký kraj dne 31.3.2010 obdržel Vaši žádost ve věci opravy úseku silnice II/290 ve Frýdlantě 
v ulici Hejnická. Konkrétně žádáte o úsek silnice ležících na pozemcích p.č. 1230/3 a p.č. 3267 
v k.ú. Frýdlant. 

K Vaší žádosti sděluji, že Liberecký kraj si je vědom nevyhovujícího stavu silniční sítě krajských 
silnic a konkrétně výše uvedeného úseku silnice. Na základě posledních výsledků sběru dat povrchu 
vozovek z června loňského roku, vyplývá, že 329 km (15,7%) silnic II. a III. třídy v Libereckém 
kraji je hodnoceno jako havarijní a u téměř 464 km (22,1 %) silnic je jejich stav nevyhovující, tedy 
takový, že silnice nesplňují podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba 
provést jejich opravu nebo údržbu. Po aktualizaci a přepočítání stavu k 31.12.2009, tedy 
k přihlédnutím ke skutečně opraveným úsekům silnic II. a III. třídy v roce 2009  vyplývá, že 14,1 % 
silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a 21,2 % silnic má stav 
nevyhovující. 

Z vývoje průměrného hodnocení povrchů vozovek jednoznačně vyplývá, že vlivem finančních 
prostředků na opravy silnic z úvěru a díky využívání finančních prostředků z fondů EU došlo 
k výraznému zlepšení stavu povrchů vozovek v Libereckém kraji a k zachycení trendu jeho 
zhoršování. Od roku 2002, kdy se začalo v Libereckém kraji s podrobným sběrem dat povrchů 
vozovek do roku 2006 byla průměrná známka vyšší jak 3, od roku 2006 do současné doby je již 
díky výše uvedeným investicím průměrná známka hodnocení povrchů vozovek nižší než 3. Jen pro 
informaci uvádím, že k 1.7.2009 byla průměrná známka stavu povrchů vozovek silnic II. třídy 2,5 a 
u silnic III. třídy byla průměrná známka 2,92 – nejlepší v historii. Dále je nutno si uvědomit, že 
vznikem krajů, převzaly kraje od státu silnice II. a III. třídy v nedostatečném stavu a bez 
jakýchkoliv finančních prostředků na jejich opravu či údržbu. V Libereckém kraji se jednalo 
konkrétně o 2 110 km silnic.

Jak již je výše uvedeno z vývoje hodnocení stavu vozovek je v Libereckém kraji dlouhodobě 
nastaven trend postupného zlepšování stavu povrchu vozovek. K Vámi uváděnému úseku uvádím
následující:

- úsek silnice III/290: dle posledního sběru dat je povrch vozovky nevyhovující, úsek je
využíván veřejnou linkovou dopravou a intenzity dopravy jsou 2621 voz/24 hodin.
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Na základě výše uvedeného je zřejmé, že váš podnět je oprávněný. Krajská správa silnic Libereckého 
kraje vyhodnotila po zimním období stav povrchů vozovek a vytvořila prioritní seznam nejhorších 39 
úseků silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v celkovém finančním odhadu cca 207 mil. Kč. Seznam 
obsahuje i úsek silnice II/290 od křižovatky se silnicí I/13 po křižovatku se silnicí III/2903. Hrubý 
odhad opravy tohoto úseku je vyčíslen na cca 16,1 mil. Kč. 

V současné době má Liberecký kraj k dispozici na plošné opravy silnic II. a III. třídy cca 38 mil. Kč, 
z toho 32 mil. Kč bylo získáno ze Státního fondu dopravní infrastruktury na odstranění škody po 
zimním období a 6 mil. Kč bylo vyčleněno z rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje. 
Vzhledem k současným finančním možnostem byly vybrány z výše uvedeného seznamu havarijní akce 
menšího rozsahu. Pokud bude ještě v letošním roce vyčleněna z rozpočtu Libereckého kraje na opravy 
silnic II. a III. třídy finanční alokace, doporučím realizaci Vámi uváděného úseku silnice. 

Závěrem pane starosto konstatuji, že podnět předávám Krajské správě silnic Libereckého kraje 
k posouzení a případné opravě bodových závad na vozovce silnice II/290 ve Frýdlantě. 

Město Frýdlant, starosta města – DS 
KSSLK, Ing. Tomáš Jakubal, ředitel – DS 
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