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POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2012 
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USNESENÍ 

hospodářského výboru  
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k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 

 

 

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  ž á d á : 

 

 

1) Ministerstvo dopravy, aby omezilo investiční činnost Ředitelství silnic a dálnic na akci 

I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 pouze na takové objekty, jejichž realizace 

urychlí výstavbu celé akce v budoucnu a zároveň nebude znamenat zásadní finanční 

závazky po roce 2013.  

 

2) Ministerstvo dopravy, aby omezilo investiční činnost Ředitelství silnic a dálnic na akci 

I/11 Ostrava prodloužená Rudná pouze na objekt MUK Rudná a s tím spojené vyvolané 

práce tak, aby nevznikl zásadní finanční závazek do dalších rozpočtových let po roce 2013. 

 

3) Státní fond dopravní infrastruktury, aby sledoval postup realizace akce  

R46 - MÚK Vranovice - Kelčice, MÚK Brodek u Prostějova. V případě, že realizace 

akce nezačne do 31. května 2013, souhlasí hospodářský výbor s převedením prostředků  

zpět do položky opravy silnic I. třídy, přičemž tento převod nebude započítáván do limitu 

15 % pro rozpočtová opatření schvalovaná Výborem SFDI. 

 

4) Ministerstvo dopravy, aby omezilo investiční činnost Ředitelství silnic a dálnic na akci 

R49 4901 Hulín – Fryšták pouze na takové objekty, které budou mít samostatné věcné 

opodstatnění, jejichž realizace urychlí výstavbu celé akce v budoucnu a zároveň nebude 

znamenat zásadní finanční závazky po roce 2013.  

 

5) Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury o předložení informace  

o přípravě projektů pro novou finanční perspektivu 2014 – 2020 v návaznosti na 

indikativní přehled projektů uvedených v textu rozpočtu, postup přípravy dalších 

vhodných projektů a dále informaci o vývoji jednání k programovým dokumentům 

definujícím evropskou podporu v předmětném období. 

Termín: 30. června 2013 
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6) Ministerstvo dopravy o prověření činnosti Správy železniční dopravní cesty ve vztahu 

k probíhajícímu územnímu řízení k projektu Železniční uzel Brno a podání písemné 

informace hospodářskému výboru. 

Termín: 31. prosince 2012 

 

7) Ministerstvo dopravy o revizi vládních usnesení ve vztahu k harmonogramu realizace 

projektu Železniční uzel Brno. 

Termín: 28. února 2013 

 

8) Ministerstvo dopravy o zvýšení podpory a urychlení přípravy PPP projektů tak, aby 

prostřednictvím principu PPP bylo možno řešit výstavbu dopravní infrastruktury dálnic  

a rychlostních silnic v České republice pro překlenutí nedostatku národních finančních 

prostředků. 

 

 

 

 

 

 
 

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

ověřovatel výboru  zpravodaj výboru 

  

 

 

 

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

 

 předseda výboru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


