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MEMORANDUM 

o spolupráci při přípravě a realizaci stavby  

PROPOJENÍ SILNICE I/3 A LIDICKÉ TŘÍDY, ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Jihočeský kraj 
se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76 
zastoupený MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 

IČO 70890650 
 
a 
 

statutární město České Budějovice 

se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II, č. p.1/1, PSČ 370 92 

zastoupené primátorem Ing. Jiřím Svobodou 

IČO 00244732  

 

a 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, 140 00 
zastoupené Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem 
IČO 65993390     

A. 

společně deklarují  

Jihočeský kraj v postavení vlastníka silnice III/00354, Lidické třídy v Českých Budějovicích, 

statutární město v postavení vlastníka místní komunikace Papírenská v Českých Budějovicích, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR v postavení správce silnice I/3  

 

1. zájem na spolupráci při projektové přípravě a realizaci stavby PROPOJENÍ SILNICE I/3 A LIDICKÉ 

TŘÍDY, ČESKÉ BUDĚJOVICE jako nového dopravního a mostního propojení silnice I/3 a Lidické třídy 

přes řeku Vltavu;  

2. preferenci jižní varianty přemostění v přímém směru od silnice I/3 do Papírenské, jako lepšího dopravního 

řešení oproti variantě přemostění od okružní křižovatky v Litvínovicích do ulice L. B. Schneidera, neboť 

preferovaná varianta eliminuje závlek dopravy do přetížených ulic L. B. Schneidera a B. Němcové a jejich 

křižovatky a také problematický uzel stávající nekapacitní litvínovické okružní křižovatky;  

 

B. 

konstatují 

1. potřebnost a účelnost takového propojení, z důvodu současné absence alternativy mostního propojení 

silnice I/3 jižně od MÚK silnice I/3 se silnicí II/156; 

2. realizovatelnost projektu z pohledu aktuálního stavu územně plánovacích dokumentací v dotčeném 

území; a 



Stránka 2 z 2 
 

C. 

zavazují se 

1. aktivně spolupracovat v rámci projektových prací na projektové dokumentaci pro společné povolení, 

kterou v roce 2022 zadá Jihočeský kraj; 

2. podílet se společně na realizaci stavby za podmínky, že v době zahájení stavby budou vlastníky, resp. 

správci pozemních komunikací ve smyslu ustanovení čl. A tohoto memoranda a za podmínky zohlednění 

rozsahu podílu stavby, připadajícího do majetku každé ze stran;     

3. zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy ostatních stran v souvislosti s dosažením 

účelu tohoto memoranda. 

 

D. 

1. Toto memorandum bylo schváleno usnesením č. 193/2022/RK - 37 Radou Jihočeského kraje na jejím 

jednání dne 3. 3. 2022.      

2. Toto memorandum bylo schváleno usnesením č. 280/2022 Radou statutárního města České Budějovice 

na jejím jednání dne 21. 2. 2022.      

 

 

V Českých Budějovicích, dne                                                            V Českých Budějovicích, dne                     

 

 

_________________________                                                          _________________________ 

MUDr. Martin Kuba                                                                              Ing. Jiří Svoboda 

hejtman Jihočeského kraje                                                                             primátor statutárního města České Budějovice 

 

 

V Praze, dne                     

 

 

_________________________ 

Ing. Radek Mátl 

generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR 
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