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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  29             dne 09.05.2018                            OISM291803Z 

  

Žádost JčK o vyjádření ke zvažovanému obchvatu 
 

Právní rámec:                     Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  

Předkladatel:                      Ing. Ivan Radosta…………………..…………….. 

Zpracovatel:                       Bc. David Lukeš, vedoucí OISM  …………………..…………….. 

Vztah k rozpočtu:            v souladu s tímto  bez dopadu na rozpočet 

Souhlas pověřeného člena rady:   Bc. Milena Brčáková 

 Ing. Andrea Rucká 

 Ing-. Petr Švára 

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí dopis zaslaný k Odborem dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje ze 

dne 19.2.2018 týkající se problematiky obchvatu Města Milevska 

II. žádá Odbor Dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje o odklad rozhodnutí ve věci 

plánovaného obchvatu města Milevska. Důvodem je příprava a zpracování Strategie dopravy 

a veřejného prostoru a dokončení nového územního plánu města. 

2.Důvodová zpráva 

Již několik roků Jihočeský kraj připravuje obchvat města, tedy přeložku silnice II/105. 

V minulosti bylo rozhodnuto o západní trase obchvatu, který byl dále rozpracován ve dvou 

variantách (přehledně v příloze P2). Již proběhla první studie v rámci posuzování vlivu na 

životní prostředí, která jednoznačně doporučila variantu B, vedoucí více mimo zastavěná 

území (příloha P3). V únoru letošního roku bylo město dotázáno, zda si přeje pokračovat 

v projektové přípravě. Dle informací z OD JčK, není současná trasa v zásadách územního 

rozvoje Jihočeského kraje, není v současné době zanesena ani v územním plánu města 

Milevska. Toto by bylo rovněž předmětem projektové přípravy. 

Navržená trasa obchvatu je v prostoru vlakového nádraží v kolizi s připravovaným 

přestupním terminálem, naopak projektová příprava podnikatelského parku s trasou obchvatu 

uvažuje a nebude problémem ji zanést napevno.  

OD JčK disponuje v letošním rozpočtu prostředky pro pokračování v přípravě akce a dotazuje 

se nás, zda máme o akci skutečný zájem a chce znát stanovisko vedení města, resp. 

Zastupitelstva MM. 
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1. Příloha P1 – dopis z OD KŮ JčK 

2. Příloha P2 – situace hodnocených variant 

3. Příloha P3 – situace uvažované varianty (varianta B) 


