
 

 

Zápis  

ze III. členské schůze spolku 

 

I. 

Členskou schůzi Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 z.s. , IČ 05345626 (dále jen 

"spolek") svolal jménem výboru spolku Martin Kolovratník, předseda spolku, zasláním 

pozvánky e-mailem dne 18.2.2018. 

Členská schůze byla zahájena dne 26.3.2018 ve 13,oo hodin za účasti členů uvedených 

na listině přítomných. 

Členskou schůzi řídil Martin Kolovratník, předseda spolku.  

 

Řídící členské schůze v úvodu konstatoval, že je přítomno 21 člen, tedy více než 50% 

z celkového počtu členů spolku (35) a členská schůze je tedy usnášeníschopná. 

 

II. 

Řídící členské schůze předložil ke schválení návrh programu, který byl uveden na rozeslané 

pozvánce: 

1. Zahájení členské schůze (jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu) 

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2017 

3. Zpráva o výsledku hospodaření spolku za rok 2017 

4. Schválení výše členských příspěvků 

5. Program činnosti a rozpočet spolku na rok 2018 

6. Diskuze  

7. Závěr  
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Nebyl předložen žádný návrh na doplnění navrženého programu členské schůze 

 

Usnesení č. ČS – 1 – 3 / 2018 (pro – 21, proti – 0, zdrž. – 0) 
Členská schůze schvaluje program jednání uvedený na pozvánce ze dne 18.2.2018 

 

 

III. 

K 1. bodu programu: Zahájení členské schůze (jmenování zapisovatele a ověřovatele 

zápisu) 

Řídící členské schůze jmenoval zapisovatelem Romana Sodomku a ověřovatelem zápisu  

Evu Malinovou, která zastupuje Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje. 

 

K 2. bodu programu: Zpráva o činnosti spolku za rok 2017.   

Byla projednána „Zpráva o činnosti spolku za rok 2017“ předložená členům výborem spolku 

e-mailem ze dne 18.2.2018. 
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Řídící schůze krátce doplnil předloženou zprávu. 

K počtu členů – v průběhu roku 2017 bylo přijato celkem 23 členů. 



 

 

Miroslav Němec: Spolek přispěl velkou měrou k dosažení konsensu mezi dotčenými 
institucemi při přípravě aktualizace Memoranda k přivaděčům k D35 a při specifikaci 
jednotlivých aktivit v rámci projektu „Dopravní uzel Pardubice“. Rovněž se významně podílel 
na posunu příprav výstavby dálnice D43 tím, že Ministerstvu dopravy „vnuknul“ myšlenku 
zahájení příprav ze severní části, kde se trasa této dálnice již stabilizovaná. Významnou roli 
sehrál spolek i při změně přístupu ŘSD při obnově objízdných tras při opravách na silnicích 
I.třídy, když na setkání se starosty v květnu loňského roku ŘSD „donutil“ ke vstřícnějšímu 
přístupu.   
David Švec: Za Spolek jsem se v loňském roce zúčastnil několika jednání, která organizoval 
partnerský Svazek obcí pro výstavbu R43 a členka našeho Spolku paní senátorka Vítková. 
Na těchto jednáních přislíbili přítomní zástupci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a 
dálnic zvýšení aktivity při přípravě výstavby D43. V břenu letošního roku jsem se za Spolek 
zúčastnil veřejného slyšení k petici na podporu D43 vzniklé z iniciativy senátorky Vítkové. 
Toto slyšení znovu zdůraznilo prioritu přípravy D43 od severu. 
Antonín Jalůvka (SUS Pk) doplnil informaci D.Švece o březnovém veřejném slyšení 

v Senátu. 
 

Usnesení č. ČS – 2 – 3 / 2018 (pro – 21, proti – 0, zdrž. – 0)  
Členská schůze schvaluje výborem předloženou Zprávu o činnosti spolku za rok 2017 

 

K 3.bodu programu: Zpráva o výsledku hospodaření spolku za kalendářní rok 2017 

Byla projednána „Zpráva o výsledku hospodaření spolku za kalendářní rok 2017“ předložená 

členům výborem spolku e-mailem ze dne 19.3.2018. 
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Martin Kolovratník stručně okomentoval a doplnil obsah projednávané zprávy 

- K dnešnímu dni je na účtu spolku zůstatek ve výši 5.707,40 Kč a spolek nemá žádné 

závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Martin Kolovratník dále apeloval na členy spolku, aby se aktivně podíleli na získávání 

finančních prostředků na zajištění aktivit spolku. 
 

Usnesení č. ČS – 3  – 3 / 2018 (pro – 21, proti – 0, zdrž. – 0) 
Členská schůze schvaluje výborem předloženou Zprávu o výsledku hospodaření spolku za 
kalendářní rok 2017 včetně účetní závěrky k 31.12.2017 

 

K 4.bodu programu: Schválení výše členských příspěvků 

Řídící členské schůze požádal přítomné o vyjádření ke stávající výši členských příspěvků, tj. 

pro všechny členy je členský příspěvek pro kalendářní rok ve výši 0 Kč. 
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Nebyl předložen žádný návrh na změnu výše členských příspěvků. 
 

Závěr k tomuto bodu: 

Členský příspěvek pro kalendářní rok zůstává ve výši stanovené usnesením II.členské 

schůze č. ČS-4-2/2017, tj. 0 Kč pro všechny členy spolku.  

 

K 5.bodu programu: Program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2018  

Byla projednána zpráva „Program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2018“ předložená 

členům výborem spolku e-mailem ze dne 18.2.2018. 
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Martin Kolovratník doporučil zlepšit komunikaci s krajskými, městskými a obecními 

samosprávami a ostatnímu subjekty o formě spolupráce se spolkem (memoranda, členství). 



 

 

David Švec informoval o svých aktivitách v rámci Spolku  

- Společně s členkou našeho spolku senátorkou Vítkovou se zúčastnili dne 14.2.2018 
na Městském úřadu v Boskovicích mimořádného shromáždění starostů Svazku obcí 
pro výstavbu rychlostní komunikace R43. 

- Účast na veřejném ústním jednání, které se konalo dne 27.2.2018 ve Svitavách v 
rámci zahájení územního řízení pro úsek D35 Janov-Opatovec. Za spolek bylo 
uplatněno stanovisko k MÚK Mikuleč (jeho nadbytečnost s ohledem na další 
navazující silniční infrastrukturu) a Spolek byl přihlášen jako účastníka řízení. 

- Dále se zúčastnil veřejného slyšení k petici na podporu přípravy a realizace dálnice 
D43 (Brno-Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
které se z iniciativy členky našeho spolku paní senátorky Vítkové konalo dne 13. 
března 2018 v prostorách Senátu PČR. 

Jindřich Volf jako organizátor konference Dopravní infrastruktura (KDI) pozval přítomné na 
její 13.ročník, který se bude konat v Litomyšli ve dnech 16. a 17.května 2018. 
Roman Sodomka: V rámci KDI se dne 16.5.2018 uskuteční setkání členů Spolku. 

 

Usnesení č. ČS – 4 – 3 / 2018 (pro – 21, proti – 0, zdrž. – 0)  
Členská schůze schvaluje projednaný program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2018 

 

K 6.bodu programu: Diskuze 

Za Správu Pardubice ŘSD ČR  Ing. Hana Jarolímová a Ing. Romana Šolcová prezentovaly 

aktuální informace k přípravě výstavby D35 (archeologický průzkum, výběr dodavatele 

stavby prvních dvou úseků, stav přípravy jednotlivých úseků).  

Po jejich vystoupení začala velmi živá diskuze nejen k D35.  

Jan Janypka, člen Spolku a starosta obce Strakov, které se bezprostředně týká trasování 
úseku D35 kolem Litomyšle: Zastupitelstvo Litomyšle sice velmi těsnou většinou schválilo 
variantu trasu podporovanou ŘSD, ale ostatním obcím se to nelíbí. Rádi bychom vyvolali 
další jednání.  
Jako reakci na vystoupení pana starosty nabídl předseda Spolku Martin Kolovratník roli 
mediátora budoucích jednání. 
Dále Martin Kolovratník  

- podal aktuální informace o vývoji kolem poslaneckého návrhu novely zákona č.416/ 

/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací: Nejaktuálnějším legislativním tématem 

v oblasti dopravy je nyní projednávání poslaneckého návrhu novely zákona 
č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací. Poslanecký návrh podepsali zástupci všech 
poslaneckých klubů. V současné době probíhá projednávání podaných 
pozměňovacích návrhů se zástupci Ministerstva dopravy a poslaneckých klubů. 
Nejdiskutovanějším tématem tohoto návrhu je tzv. „předběžná držba“. Kvůli tomu 
proběhne i jednání v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny. Další aktuální 
informace nejen k této problematice jsou na webových stránkách 
www.martinkolovratnik.cz a na webových stránkách našeho Spolku 
www.d35spolek.cz 

- informoval, že nejbližší další významnou aktivitou Spolku bude opakované setkání se 
zástupci samospráv obcí a měst na trase D35 (je předpoklad, že se toto setkání 
bude konat v souvislosti s již dlouho očekávaným zahájením výstavby prvních úseků 
této dálnice) 

- navrhl svolat společné jednání kompetentních zástupců krajů, pro které jsou D35 a 
D43 významnými komunikacemi, tj. Pardubický, Olomoucký a Jihomoravský 
 

Přítomní členové –  
Roman Sodomka – V rámci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR byl zřízen 
stejně jako v minulém volebním období Podvýbor pro dopravu. Na zasedání HV PS PČR 

http://www.martinkolovratnik.cz/
http://www.d35spolek.cz/


 

 

dne 11.1.2018 byl předsedou tohoto podvýboru zvolen předseda našeho spolku poslanec 
Martin Kolovratník. 
Miroslav Němec informoval o přípravě realizace přivaděčů k D35 a o některých rozvojových 
tématech připravovaných SÚS Pk: Dopravní uzel Pardubice (propojení jednotlivých druhů 
dopravy), převod vlastnictví části silnice I/36 do majetku Pardubického kraje (řešení 
dopravního zatížení Lázní Bohdaneč), modernizace mostu přes Labe ve Valech.   
 
K 7.bodu programu: Závěr 
Řídící členské schůze konstatoval, že byly projednány všechny body schváleného 
programu, poděkoval všem přítomným za účast a členskou schůzi spolku ukončil.  
 

 

 

Martin Kolovratník 

  předseda spolku 

 

 

Zapsal: Roman Sodomka   

                                                      

 

Ověřil: Eva Malinová 

 

 
 
Přílohy originálu Zápisu:  

- Listina přítomných 

- Pozvánka na III. členskou schůzi 


