
Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2012 
6. volební období 

221 
USNESENÍ 

hospodářského výboru  

z 37. schůze 

konané dne 5. prosince 2012 
 

 

k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobého 

výhledu na roky 2014 a 2015 

 - sněmovní tisk 818 

 

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu  

1. náměstka ministra dopravy Lukáše Hampla, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury 

Tomáše Čočka a zpravodajské zprávy poslance Františka Sivery po obecné a podrobné 

rozpravě 

 

I. d o p o r u č u j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit Rozpočet 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 

a 2015 - sněmovní tisk 818 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: 

 

1) Nahradit projednávaný text a tabulkové přílohy materiálu aktualizovanou verzí 

rozpočtu v konsolidovaném znění dle přílohy tohoto unesení. 

 

2) Do rozpočtu zařadit akce na zvýšení bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a vybilancovat je z globální 

položky na uvedený účel 

Max. výše příspěvku v tis. Kč (max. 70% z celkových uznatelných nákladů) 

Přechody pro chodce Přerov Lověšice - ulice Mírová       885  

Chodník na Točnou, Dolní Břežany                           3 000 

Zklidnění dopravy v obci Úvalno na silnici I/57               2 825 

Bezbariérové úpravy a osvětlení přechodů pro chodce  

v obci Otice                                                                                                     490 

Bezbarierové trasy ve Valašských Kloboukách - 1. Etapa                        5 000 

Chodník Lhotecká, Dolní Břežany                                                            1 400 

Chodníky Žebrák        3 500 

 

3) Do rozpočtu zařadit akce na výstavbu cyklistických stezek a vybilancovat  

je z globální položky na uvedený účel  

Max. výše příspěvku v tis. Kč (max. 65% z celkových uznatelných nákladů) 

 Cyklostezka Holešov, 1. a 2. etapa               10 000 

 Cyklostezka Želatovská                  6 500 

 Smíšená stezka Rapotín - ul. Šumperská - II. etapa km 1,481-3,151           7 270 
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 Cyklostezka Borkovany                  3 600

 Lávka pro cyklostezku, Libeř       3 000 

 Cyklostezka Všenory       3 000 

 Cyklostezka Bílovec - místní část Stará Ves     5 850 

 Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty, průmyslová zóna Bobrky      10 000 

 Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou    6 500 

 Cyklostezka Ledeč nad Sázavou      8 000 

 Cyklostezka Golčův Jeníkov       6 500 

 Cyklostezka Dolní Moravice       1 916 

 Cyklostezka Dolní Břežany – Lhota      5 200 

  

4) Do rozpočtu zařadit následující jmenovité akce a vybilancovat je z níže 

uvedených položek   

 

I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 ve výši 100 000 tis. Kč  

a bilancovat vůči položce ŘSD investiční akce s RN do 20 mil. Kč 

 

I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce ve výši 50 000 tis. Kč a bilancovat vůči položce 

ŘSD opravy silnic I. třídy 

 

R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev ve výši 36 000 tis. Kč a bilancovat vůči 

položce ŘSD investiční akce s RN do 20 mil. Kč 

 

I/11 Ostrava prodloužená Rudná ve výši 300 000 tis. Kč a bilancovat vůči 

položce ŘSD opravy silnic I. třídy 

 

R46 - MÚK Vranovice - Kelčice, MÚK Brodek u Prostějova ve výši 

65 000 tis. Kč a bilancovat vůči položce ŘSD opravy silnic I. třídy 

 

5) V rozpočtu upravit částky u akce R49 4901 Hulín – Fryšták tak, že finanční 

prostředky OPD budou v plné výši 330 000 tis. Kč převedeny na akci  

I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava. Národní prostředky SFDI 

budou poníženy na 40 000 tis. Kč a 30 000 tis. Kč bude převedeno na položku 

ŘSD opravy silnic I. třídy. 

 

6) Vynulovat položku ŘVC investiční akce s RN do 20 mil. Kč pro rok 2013  

a tyto prostředky převést na položku ŘSD opravy silnic I. třídy.  

 

 

II.  D o p o r u č u j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijmout k návrhu Rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobému výhledu na roky 

2014 a 2015 usnesení v následujícím znění: 

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ž á d á  SFDI, aby podle přijatých 

pozměňovacích návrhů, v souladu se schválenými pravidly pro poskytování příspěvků, 

prověřil rozpočet jednotlivých akcí a upravil výši poskytnutého příspěvku podle 

celkových uznatelných nákladů. Jednotliví příjemci jsou povinni doložit veškeré 

podklady dle schválených „Pravidel“ pro poskytování příspěvků nejpozději do  

30. června 2013. V případě nedoložení všech formálních náležitostí do uvedeného 

termínu se o tyto prostředky navyšuje disponibilní alokace pro financování daných 

programů. 
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III. P o v ě ř u j e  předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. 

 

 

IV. Z m o c ň u j e  zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání návrhu rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobého výhledu na 

roky 2014 a 2015 v hospodářském výboru. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Cyril  Z a p l e t a l  v . r .   Ing. František  S i v e r a  v . r .  

ověřovatel výboru  zpravodaj výboru 

  

 

 

Ing. Milan U r b a n  v . r .  

 

 předseda výboru  

 


