Závěry Silniční konference 2013

Silniční konference pořádaná Českou silniční společností pod záštitou ministra dopravy
v demisi Bc. Zdeňka Žáka, hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a
primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka ve dnech 23.-24. 10. 2013
v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové
konstatuje, že:
• Možnosti oslabeného financování silniční infrastruktury přetrvávají i v letošním roce.
Nepříznivé je rovněž nedočerpání i tohoto omezeného finančního objemu, zejména
z důvodu nezahájení některých plánovaných staveb a od roku 2009 jejich zanedbané
přípravy. To se negativně projeví v řešení kapacitních problémů na některých úsecích
silniční sítě a nepříznivém vlivu jejich provozu na okolí. Tato skutečnost i nadále
negativně ovlivňuje celou dodavatelskou sféru zajišťující přípravu a realizaci staveb
silnic a dálnic.
• Pozitivní skutečností je navýšení objemu finančních prostředků na opravy a údržbu
silnic a dálnic v roce 2014 na 9 mld. Kč a využití pro tyto akce i prostředků z
Evropské unie.
• Příznivé je i navýšení celkového rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2014 na cca 71 mld. Kč, přičemž hrozba nedočerpání těchto prostředků trvá.
• Největším problémem je finanční alokace národních zdrojů v rozpočtu SFDI v letech
2015 a 2016. Bez jejich navýšení dojde v roce 2014 k realizaci akcí bez dostatečných
zdrojů na pokračování v dalších letech.

doporučuje:
• Realizovat všechna potřebná opatření pro využití finančních prostředků z Operačního
programu Doprava pro léta 2007–2013 v celém rozsahu.
• Výrazně zintenzivnit přípravu dalších staveb, která byla v uplynulých téměř 5 letech
nedostatečná. V souvislosti s tím opravit parametry v legislativě tak, aby bylo možné
vykupovat pozemky potřebné pro výstavbu za přiměřené ceny a omezit tím objem
vyvlastňovacích řízení a zkrátit dobu tohoto procesu.
• Usilovat o urychlené vydání SEA pro Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, aby mohly
být projednány na zasedání vlády ČR a byly tak vytvořeny potřebné předpoklady pro
přijímání finančních prostředků z Evropské unie v období 2014–2020 na výstavbu a
modernizaci dopravní infrastruktury.
• Všemi prostředky usilovat o navýšení objemu finančních prostředků z národních
zdrojů v období 2015–2016 a zabránit zastavování nebo omezování staveb zahájených
v roce 2014 a umožnit čerpání finančních prostředků z Evropské unie již na začátku
nového programového období.

• Připravovat opatření pro dostatečné financování silniční infrastruktury z národních
zdrojů v následném období, kdy dotace z Evropské unie budou omezeny, případně
nebudou k dispozici vůbec.
• Provést zásadní opatření pro zvýšení rozsahu oprav dálnic, silnic a mostů a nezvyšovat
tak skryté zadlužení, které z jejich zanedbání vyplývá. Opravy zahajovat neprodleně
po ukončení zimního období, aby byla co nejlépe využita celá stavební sezóna.
• V co nejbližší době dokončit nezbytnou aktualizaci základních dokumentů technické
legislativy pro přípravu a realizaci staveb podle předem nastavených systémových
pravidel, např. Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací, TKP staveb pozemních komunikací kapitoly 1 – Všeobecně, a postupně i dalších potřebných kapitol.
• Vlastníkům silnic II. a III. třídy a místních komunikací, tzn. jednotlivým krajům a
obcím, přijímat taková opatření, aby nedocházelo k nedočerpání finančních prostředků
již tak omezených rozpočtů na výstavbu a opravy uvedených komunikací a postupně
bylo možné zlepšovat jejich neutěšený stav, který je na značném rozsahu těchto sítí
zcela nevyhovující až havarijní.

vyzývá:
• Všechny dotčené instituce k aktivní spolupráci při naplňování cílů Národní strategie
bezpečnosti silničního provozu do roku 2020, zejména ve snížení počtu usmrcených
osob na maximálně 360 v cílovém roce, tj. v průměru na 1 osobu denně, a ve snížení
počtu těžce zraněných.
• Představitele krajů, obcí a ostatních institucí s působností v bezpečnosti silničního
provozu k vypracování vlastních strategií BSP pro území své působnosti v souladu
s národní strategií.

ukládá:
•

Předsednictvu České silniční společnosti předat tyto závěry předsedovi vlády a
ministru dopravy, všem hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy a v plném
znění je otisknout v časopise Silniční obzor a zveřejnit na webových stránkách České
silniční společnosti.

Hradec Králové 24. 10. 2013

