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Odpověď na žádost o informace ze dne 8.3.2020
Krajský úřad Zlínského kraje jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržel dne 8.3.2020 Vaši žádost
o poskytnutí následujících informací:
1. Sdělení výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za účelem financování oprav,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje, a za účelem
úhrady nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv k pozemkům, na nichž se
nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, poskytnutých Zlínskému kraji nebo jím
pověřené organizaci správy a údržby silnic, samostatně za každý rok v období let 2014 až
2018, s vyčíslením kolik finančních prostředků bylo v každém roce poskytnuto do rozpočtu
kraje a kolik bylo převedeno přímo do rozpočtu pověřené organizace správy a údržby silnic.
2. Výše výdajů Zlínského kraje na dopravní obslužnost za roky 2014, 2015 a 2016. Jedná se
mi o stejné složení výdajů, které jsou od roku 2017 již souhrnně evidovány ve zvláštním
paragrafu 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
K bodu 1. Vaší žádosti Vám níže uvádíme položkově rozpočítané příspěvky z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury, poskytnuté přímo příspěvkové organizaci Zlínského
kraje - Ředitelství silnic Zlínského kraje, a to v letech 2014 -2018 (uveden o v tis. Kč):
2014
Neinvestiční prostředky z rozpočtu
SFDI (opravy)
Investiční prostředky z rozpočtu SFDI
(výstavba, rekonstrukce, modernizace)
Investiční prostředky z rozpočtu SFDI
(majetkoprávní vypořádání)
Celkem

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

2015

2016

2017

2018

0

81 720

108 745

94 766

93 380

0

78 000

0

29 994

63 000

0

0

0

0

0

0

159 720

108 745

124 760

156 380

IČO: 70891320
tel.: 577 043 556
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

K bodu 2. Vaší žádosti Vám sdělujeme výše výdajů Zlínského kraje na dopravní obslužnost
za roky 2014, 2015 a 2016, které byly v jednotlivých letech následující:
2014....................................................................................... 710.491.881 Kč
2015....................................................................................... 719.134.114 Kč
2016....................................................................................... 725.714.587 Kč
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