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Financování dopravy a dopravních staveb 

Údaje se vztahují k 31.12.2004 

A. Všeobecné údaje 
1. Celkový počet obyvatel města 166 192 
2. Celkový rozpočet města pro rok 2004 (tis. Kč) 4 491 899 
3. Celkové výdaje na dopravu v rozpočtu města pro rok 2004 (tis. Kč) 1 126 057 

B. Údaje o struktuře výdajů na dopravu 

Celkovými výdaji na dopravu se rozumí všechny výdaje na provoz, údržbu a rozvoj 
dopravního systému města (eventuelně i příměstské oblasti) uvedené v rozpočtu, bez ohledu 
na to zda se jedná o výdaje běžné nebo kapitálové a v jaké kapitole rozpočtu jsou formálně 
zahrnuty. 

Financování 

Z městského rozpočtu bylo v roce 2004 na dopravu vynaloženo celkem 1 126,1 miliónů Kč, 
což představuje asi 25,1 % z celkového rozpočtu. Tato částka byla dále rozdělena na výdaje 
provozní (764,3 mil. Kč) a kapitálové (361,8 mil. Kč). 

Na provozních výdajích se největší měrou podílely příspěvky na Plzeňské městské dopravní 
podniky (dotace na provoz MHD - 443,8 mil. Kč, údržba tratí a dalších zařízení MHD - 45,8 
mil. Kč) a příspěvky na rekonstrukci a údržbu komunikací - 274,7 mil. Kč. 

Z kapitálových výdajů byly hrazeny nové stavební investice, tj. výstavba nových 
komunikací a dalších dopravních zařízení (307,9 mil. Kč). Investice do Plzeňských městských 
dopravních podniků byly použity na obnovu vozového a strojního parku a dále do staveb 
souvisejících s provozem MHD (53,8 mil. Kč). 

 

 

 

 

 

 
 

Celkový rozpo čet města pro rok 2004 (tis. K č)

Celkové výdaje na 
dopravu v rozpočtu 
města pro rok 2004

25%

Ostatní
75%

1 126 057 
3 365 842 

Podle druhu dopravy tis. Kč
Hromadná doprava 543 433
Komunikační síť 582 624
Celkem 1 126 057

Podle účelu tis. Kč
Provoz, údržba, běžné opravy 764 300
Investice 361 757
Celkem 1 126 057

Celkové výdaje na dopravu v rozpo čtu m ěsta pro rok 2004

Hromadná 
doprava

48%

Komunikační síť
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