Záznam
z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy,
které se konalo dne 8.června 2007 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomní : dle prezenční listiny
Jednání řídil místopředseda Sdružení poslanec PhDr.Karel Šplíchal, který po přivítání
přítomných nechal schválit následující program jednání :
a) kontrola plnění uložených úkolů
b) informativní zpráva ŘSD o stavu přípravy a realizace jednotlivých staveb Silničního
okruhu kolem Prahy ke dni 4.6..2007
c) informace o finančním zabezpečení staveb Silničního okruhu kolem Prahy v roce 2007
s výhledem na léta další
d) příprava Valné hromady Sdružení ( říjen – listopad 2007 )
e) diskuse, přijetí usnesení a závěr
K bodu a)
Odpočet plnění přijatého usnesení ze dne 1.prosince 2006 byl proveden písemně a po diskusi
(Ing.Haramul ve vztahu k obchvatu obce Březiněves ) byl s odpočtem vysloven souhlas.
K bodu b)
Všichni přítomní obdrželi jak elektronicky, tak písemně Celkovou informaci o stavu přípravy
ke dni 4.6.2007 zpracovanou Ředitelstvím silnic a dálnic ke stavbám 511, 512, 513, 514, 518,
519 a 520 .
Generální ředitel ŘSD Ing.Alfréd Brunclík uvedl problematiku jednotlivých staveb se
zdůrazněním sporných bodů. K problematickým otázkám byla provedena rozprava ve které
vystoupili: 1.nám.ministra dopravy Ing.J.Hodač ( MD respektuje platné řídící dokumenty při
přípravě staveb 512,518 a 519 , MD ČR nesmí z hlediska ekonomiky dopustit zpoždění
výstavby), Ing.A.Brunclík ( optimalizace postupu výstavby Městského okruhu a Silničního
okruhu kolem Prahy), Ing.P.Hejl varianty „J“ a „S“ – viz reakce Ing.J.Hodače ), Ing.Brunclík
( reakce na podkl.materiál „Výzva“ ke stavbám 518 a519 – ujištění o předání požadavků již
v 07-08 oproti požadavku OS Magistrátu 28.2.2008 , udržení tempa výstavby v závislosti na
stavbě Městského okruhu ), Ing.R.Volf - přefázování stavby 512 k harmonogramu staveb 513
a 514 z pohledu jejich vzájemného dokončení tj. 30.9.2009 ), Ing.Haramul ( informace o
dopisu na ŘSD ve věci obchvatu Březiněvse a z hlediska hlukové zátěže ), p.Tvrdý
( upozornění na nový stavební zákon § 101 – předkupní právo a jeho doba ), Ing.Laudát
( význam stavby 520 především s realizací LOH , zpochybnění signál.termínu dokončení
2011), Ing.Kotouš ( ÚPD Pražský region ve vztahu ke stavbě 520 – „územní rezerva a nikoliv
veřejná prospěšnost ), p.Braha ( stavba 514 – pozemky firmy Schafer-Menk).
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K bodu c)
Informativní zpráva byla předána ze strany SFDI v elektronické podobě všem účastníkům
jednání a její uvedení při jednání provedl výrobní ředitel SFDI Ing.Jiří Novák, který rozebral
finanční potřeby jednotlivých staveb ve vazbě na časové terminy jejich užití. Současné
čerpání finančních prostředků na stavbách 513 a 514 je pouze ve výši 20% a proto byly
prostředky použity na financování jiných rozestavěných staveb. Ubezpečil však přítomné, že
při potřebě v jakémkoliv čase dojde k jejich vrácení pro tyto stavby bez jakéhokoliv omezení.
V diskusi byla deklarována především celková potřeba finančních prostředků v rozsahu 55 –
60 mld.Kč na dokončení celé sestavy staveb Silničního okruhu kolem Prahy a jejich možná
garance zajištění.
K bodu d )
Na základě platných Stanov Sdružení je nutné začít s přípravou organizace Valné hromady
(říjen – listopad 2007) a za tím účelem vyzval PhDr.Karel Šplíchal přítomné k návrhu
kandidátky na Výkonnou a Dozorčí radu Sdružení, jakož i k návrhům na čas a místo jejího
konání a možnou identifikaci problémů, které bude nutné na jednání projednat.
( návrhy lze podávat prostřednictvím e-mailu na tajemníka Sdružení elektronicky na :
brahap@seznam.cz )
K bodu e)
Vzhledem ke skutečnosti, že podrobná diskuse k jednotlivým stavbám proběhla v rámci
projednávání zprávy ŘSD byla diskuse zaměřena především na prohlášení 1.náměstka
Ing.Jiřího Hodače, který uvedl, že Silniční okruh kolem Prahy stále patří mezi priority
Ministerstva dopravy ČR a že u staveb 518 a 519 se počítá s jejich zařazením v rámci
operačního programu „DOPRAVA“.

Usnesení z jednání VRS ze dne 8.6.2007
Výkonná rada
-

b e r e n a v ě d o m í vyhodnocení uložených úkolů z jednání dne 1.12.2006

-

požádá

hejtmana Středočeského kraje o stanovisko ke stavbě 520 Březiněves
- Satalice z pohledu platného ÚP VÚC Pražský region proč je u této
vyhlášen koridor pouze jako „územní rezerva a nikoliv veřejná
prospěšnost ( nebude možné vyvlastňovat ),
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požádá

ministra dopravy o kopii vyjádření k rozhodnutí MD ČRu staveb 518 ,
519 z pohledu konečného řešení varianty „J“ a varianty „S“

-

požádá

předsedu Výboru SFDI o garanci takových rozpočtových opatření,
které zajistí provedení návratnosti užitých finančních prostředků
ze staveb 513 a 514 pro jiné dopravní rozestavěné stavby

V Praze dne 12.června 2007

Zapsal : Pavel Braha, tajemník

v.r.

Schválil : PhDr.Karel Šplíchal, místopředseda v.r.

