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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Liberecký kraj v tomto týdnu obdržel Vaše dopisy, ve kterých nás žádáte o opravy silnic III/2882,
která vede od silnice I/10 přes obec Jílové u Držkova a o opravu silnice III/2884, která vede
z Radčic do Jílového u Držkova, kde se kříží s výše uvedenou silnicí III/2882. K Vámi zaslaným
dopisům uvádím následující.
Bohužel Vám musím dát zapravdu, a plně s Vámi souhlasím v tom, že obě Vámi uvedené silnice
jsou v havarijním stavu. Z vyhodnocení stavu povrchů vozovek vyplývá, že 631,5 km (30,4 %)
silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a u přibližně 358 km (17,24 %)
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. Z výše uvedeného vyplývá,
že v Libereckém kraji je přibližně 47,5 % silnic II. a III. třídy v nevyhovujícím nebo dokonce
havarijním stavu. K tomu je třeba dodat, že na území Libereckého kraje je cca 2 076 km silnic II. a
III. tříd. Na opravu povrchů všech těchto úseků silnice by byla zapotřebí částka přesahující 3,5 mld.
Kč. V případě oprav mostů, opěrných zdí a podloží silnic by tato částka byla ještě několikanásobně
vyšší. Libereckému kraji se za poslední čtyři roky podařilo zastavit zhoršování stavu silnic II. a III.
tříd v Libereckém kraji, ale plně si uvědomujeme, že stav není zdaleka optimální.
Jak správně uvádí pan starosta Kopal, tak silnice III/2882 byla stejně jako silnice III/2884
v seznamu akcí, které byly připravovány pro projektové dokumentace, a to ještě v roce 2016.
Zpracování projektové dokumentace je prvním krokem k tomu, aby mohla být silnice opravena
nebo zrekonstruována. Výběrová řízení na zpracování projektových dokumentací byla vypisována
ve třech etapách, do kterých se Vámi uvedené silnice nevměstnaly. Nicméně díky úsporám při
výběrových řízení může dojít k tomu, že soutěž na projektové dokumentace na rekonstrukce silnic
III/2882 a III/2884 bude moci být vypsána v průběhu první poloviny tohoto roku. Osobně jsem
požádal Ing. Jana Růžičku, ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
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organizace, aby zahájil přípravy na výběr projektanta, který zpracuje projektové dokumentace na
obě tyto silnice ve vlastnictví Libereckého kraje.
Nicméně v letošním roce budou provedeny pouze bodové výspravy jednotlivých výtluků na obou
silnicích. Zároveň bych Vás požádal o trpělivost, i když si plně uvědomuji, že stav silnic III. tříd na
území Vašich obcí znepříjemňuje život všem Vašim občanům a všem řidičům, kteří dané silnice
využívají. Snahou Libereckého kraje bude, aby obě silnice byly zrekonstruovány v nejbližším
možném časovém horizontu.

S pozdravem

Obec Radčice, k rukám starostky Mgr. Dagmar Havlové – DS
Obec Jílové u Držkova, k rukám starosty Pavla Kopala - DS
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele - DS
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