
PROJEKTY PROJEKTY 
PŘESHRANIČNÍ PŘESHRANIČNÍ 

SPOLUPRÁCE V OBLASTI SPOLUPRÁCE V OBLASTI 
DOPRAVYDOPRAVYDOPRAVYDOPRAVY

Konference Krajina Konference Krajina –– Ľudia Ľudia ––
HospodárenieHospodárenie

Starý Hrozenkov, 14. 10. 2009Starý Hrozenkov, 14. 10. 2009



Dopravní propojení ČR Dopravní propojení ČR –– SR v SR v 
oblasti Bílých Karpatoblasti Bílých Karpat

• Silnice I/50 Starý Hrozenkov – Drietoma
• Silnice I/54 Strání – Moravské Lieskové
• Silnice I/57 Brumov-Bylnice – Horné Srnie
• Silnice III/06124 Březová – Nová Bošáca• Silnice III/06124 Březová – Nová Bošáca
• Silnice III/50736 Nedašova Lhota – Červený 

Kameň



Realizované projektyRealizované projekty

• Doposud v dané oblasti nebylo v oblasti silniční 
infrastruktury realizováno mnoho projektů.

• Jedinou významnou stavbou byla rekonstrukce 
silnice I/50 Staré Hutě – Rasová. Tato silnice 
(součást E 50) je hlavní dopravní tepnou oblasti (součást E 50) je hlavní dopravní tepnou oblasti 
a její rekonstrukce výrazně zlepšila dopravní 
dostupnost regionu a ulehčila život obyvatel.

• V současnosti je realizována chybějící stavba 
Bánov, obchvat, jejíž zprovoznění je plánováno 
v roce 2011.



Operační program Operační program 
Přeshraniční spolupráce ČR Přeshraniční spolupráce ČR –– SR v SR v 

oblasti dopravyoblasti dopravy
• Tento operační program umožňuje čerpat 

finanční prostředky rovněž na dopravní stavby, a 
to v rámci prioritní osy Rozvoj dostupnosti 
přeshraničního území a životního prostředí.

• Finanční alokace ze zdrojů EU (ERDF 2007 -• Finanční alokace ze zdrojů EU (ERDF 2007 -
2013): 11.128.818 mil. EUR

• Financování:
- v ČR: 85 % ERDF, 5 % státní rozpočet, 10 % příjemce
- v SR: 85 % ERDF, 10 % státní rozpočet, 5 % příjemce. 



Operační program Operační program 
Přeshraniční spolupráce ČR Přeshraniční spolupráce ČR –– SR v SR v 

oblasti dopravyoblasti dopravy
• Zaměření oblasti podpory:

- dobudování dopravní infrastruktury zajišťující napojení 
příhraničního území na vyšší (celostátní a mezinárodní) 
dopravní systémy
- dobudování obslužných dopravních komunikací - dobudování obslužných dopravních komunikací 
v zájmu zvýšení atraktivity území pro rozvoj turismu, 
obslužnosti a bezpečnosti obyvatel žijících v regionu 
a zajištění lepšího přeshraničního propojení jednotlivých 
skupin obyvatel na obou stranách hranice
- rozvoj progresivních a životní prostředí šetřících 
dopravních systémů veřejné dopravy apod.



Předkládané projekty Zlínský kraj Předkládané projekty Zlínský kraj ––
Trenčiansky samosprávny krajTrenčiansky samosprávny kraj

• V rámci přeshraniční spolupráce se předpokládá 
předložení následujících projektů:

• Rekonstrukce silnice III/50736 Brumov – Červený 
Kameň (vedoucí partner ŘSZK (ZK), hlavní přeshraniční 
partner TSK)

• Rekonstrukce komunikace v obci Žitková, navazující na • Rekonstrukce komunikace v obci Žitková, navazující na 
české straně na silnici III/49517 a na slovenské straně 
na III/050265 směr Liešna osada (vedoucí partner TSK, 
hlavní přeshraniční partner Obec Žítková)

• Silnice III/04912 Lazy pod Makytou – Kohútka (vedoucí 
partner TSK, hlavní partner sdružení podnikatelů 
Kohútka)



Rekonstrukce silnice III/50736 Rekonstrukce silnice III/50736 
Brumov Brumov –– Červený KameňČervený Kameň

• Rekonstrukce silnice v délce 7,100 km na české 
straně a 5,010 km na slovenské straně

• V současnosti je silnice III/50736 
v nevyhovujícím stavu. Stavební stav části délky 
vozovky mimo jiné ovlivňují geologické poměry vozovky mimo jiné ovlivňují geologické poměry 
oblasti, kdy silnice prochází geologicky 
nestabilním územím.  Projekt řeší její celkovou 
rekonstrukci, sanaci sesuvů,  dosažení 
normových parametrů a tím zvýšení bezpečnosti 
provozu na této silnici a zlepšení komfortu jízdy.



Rekonstrukce silnice III/50736 Rekonstrukce silnice III/50736 
Brumov Brumov –– Červený KameňČervený Kameň

• Stavba na území ČR rozdělena na 5 úseků:
• Brumov – Návojná
• Nedašov
• Nedašova Lhota• Nedašova Lhota
• Nedašova Lhota – státní hranice
• Stavební úpravy mostů



Rekonstrukce silnice III/50736 Rekonstrukce silnice III/50736 
Brumov Brumov –– Červený KameňČervený Kameň

• Původní celkové náklady ve výši
301 300 000 Kč (z toho v ČR 
275 800 000 Kč).
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti na Vzhledem k vysoké finanční náročnosti na 
straně ČR se předpokládá předložení pouze 2 
staveb v celkové hodnotě 112 mil. Kč (Nedašova 
Lhota, Nedašova Lhota – státní hranice)



Rekonstrukce komunikaceRekonstrukce komunikace
vv obci Žítkováobci Žítková

• Komunikace spojující obec Žítková se státní hranicí není 
součástí silniční sítě (jedná se o místní komunikaci), 
navazuje však na silnici III/49517

• Naopak na slovenské straně se jedná o silnici III/050265 
• Připravuje se oprava povrchu a realizace výhyben, což 

umožní zprůjezdnění komunikace i pro linkové autobusy 
• Připravuje se oprava povrchu a realizace výhyben, což 

umožní zprůjezdnění komunikace i pro linkové autobusy 
– zlepšení dopravní obslužnosti oblasti

• Vlastníkem komunikace je Obec Žítková, Zlínský kraj 
předpokládá, že do projektu vstoupí jako další partner.



Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.

• Ing. František Brachtl
• Krajský úřad Zlínského kraje
• Odbor dopravy a silničního hospodářství
• třída Tomáše Bati 21• třída Tomáše Bati 21
• 761 90 Zlín
• Tel.: 577 043 503
• E-mail: frantisek.brachtl@kr-zlinsky.cz


