
 

 

Zápis  

ze IV. 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 12.2.2019. 

Členská schůze byla zahájena dne 18.3.2019 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 18 členů, tedy méně než 

nadpoloviční většina (19) z celkového počtu členů spolku kle dni konání (36) a členská 

schůze je tedy neusnášeníschopná. 

S využitím ustanovení 8. bodu článku 11. Stanov spolku a s odkazem na znění posledního 

odstavce rozeslané pozvánky byla dne 18.3.2019 ve 13,10 hodin zahájena náhradní 

členská schůze za účasti členů uvedených na listině přítomných. 

 

 

II. 

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

rozeslané pozvánce, se záměnou v pořadí projednání informací k D43 a k „Dopravnímu uzlu 

Pardubice“. Hlasovalo se tedy o níže uvedeném návrhu programu: 

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

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2018 

3. Zpráva o výsledku hospodaření spolku za rok 2018 

4. Program činnosti a rozpočet spolku na rok 2019 

5. Volba členů výboru spolku na funkční období 8.8.2019 – 7.8.2022 

6. Prezentace projektu „Dopravní uzel Pardubice“ 

7. Aktuální informace o přípravě výstavby dálnice D43 

8. Diskuze  

9. Závěr  
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Nebyl předložen žádný další návrh na změnu resp. doplnění navrženého programu členské 

schůze 

 

Usnesení č. ČS – 1 – 4 / 2019 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0) 

Náhradní členská schůze schvaluje program jednání uvedený na pozvánce ze dne 

12.2.2019 a upravený dle návrhu řídícího schůze 

 

 

 

 



 

 

 

III. 

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

zápisu) 

Řídící členské schůze jmenoval zapisovatelem Romana Sodomku a ověřovatelem zápisu 

Davida Švece. 

 

K 2. bodu programu: Zpráva o činnosti spolku za rok 2018 

Byla projednána „Zpráva o činnosti spolku za rok 2018“ předložená členům výborem spolku 

e-mailem ze dne 12.2.2019. 
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Martin Kolovratník krátce doplnil předloženou zprávu 

- K trasování D35 kolem Litomyšle byly spolkem iniciována jednání se zástupci 

samospráv dotčených obcí a zástupci vlastníků pozemků (podrobnosti viz Zpráva)  

27.5.2018 Poslanecká sněmovna 

24.9.2018 Obecní úřad Strakov  

- K počtu členů – v průběhu roku 2018 nebyl přijat žádný nový člen.  

Výbor spolku přijal na svém jednání dne 4.3.2019 jednoho člena. 

K dnešnímu dni má tedy spolek celkem 36 členů. 

David Švec informoval o 

- Spolupráci se Svazkem obcí pro výstavbu R43 

- Postupu projednávání petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 

- Probíhajících a plánovaných modernizacích a opravnách na silnici I/43 

Martin Kolovratník informoval o  

- Spolupráci spolku a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (prezentace 

činnosti spolku představenstvu – 12.2.2018, účast zástupců spolku na jednáních 

odborné sekce pro rozvoj dopravy) 

- Probíhajícím desátém ročníku ankety Zákon roku 2018, kterou pořádá poradenská 

společnost Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a 

právnické obce. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a 

veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na 

podnikatelské prostředí v České republice a obecně o úrovni právního prostředí 

v ČR. Do finále této ankety se dostala i poslanecká novela zákona o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. 

- Problémech s výkupy pozemků pro severovýchodní obchvat Pardubic 

Petr Krejcar doplnil informace o postupu projednávání přípravy modernizace silnice I/36 

v úseku mezi Holicemi a Borohrádkem. 
 

Usnesení č. ČS – 2 – 4 / 2019 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0)  

Náhradní členská schůze schvaluje výborem předloženou Zprávu o činnosti spolku za rok 

2018 

 

K 3.bodu programu: Zpráva o výsledku hospodaření spolku za kalendářní rok 2018 

Byla projednána „Zpráva o výsledku hospodaření spolku za kalendářní rok 2018“ předložená 

členům výborem spolku e-mailem ze dne 8.3.2019. 
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Martin Kolovratník stručně okomentoval a doplnil obsah projednávané zprávy 



 

 

- Účetně vykázaná ztráta 35.830 Kč je výsledkem „časového nesouladu“ mezi výnosy 

a náklady na přelomu roků 2018 a 2019. Pokrytí nákladů zaúčtovaných do prosince 

2018 bude zajištěno výnosy zaúčtovanými do konce března 2019.  

- K dnešnímu dni je na účtu spolku zůstatek ve výši 2.077,40 Kč. 

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

finančních prostředků na zajištění aktivit spolku. 
 

Usnesení č. ČS – 3  – 4 / 2019 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0) 

Náhradní členská schůze schvaluje výborem předloženou Zprávu o výsledku hospodaření 

spolku za kalendářní rok 2018 včetně účetní závěrky k 31.12.2018 

 

K 4.bodu programu: Program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2019  

Byla projednána zpráva „Program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2019“ předložená 

členům výborem spolku e-mailem ze dne 12.2.2019. 
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Martin Kolovratník podal níže uvedené aktuální informace z dosavadního průběhu roku 2019 

a návrh na doplnění aktivit v roce 2019 

- Dne 14.3.2019 byl spolek prezentován v rámci slavnostního zahájení stavby dálnice 

D35 v úseku Opatovice-Časy. 

- Probíhají jednání o vládní novele zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury 

- Spolek se aktivně zapojí do přípravy výstavby přivaděčů k D35 a realizace projektu 

„Dopravní uzel Pardubice. 

David Švec informoval o svých aktivitách v rámci spolku v dosavadním průběhu roku 2019  

- V podělí 4.3.2019 se v Černé Hoře uskutečnila z iniciativy členky našeho Spolku paní 

senátorky Vítkové beseda o aktuálním stavu příprav D43 a odstranění závad na I/43. 

Bližší informace jsou na webu spolku - http://www.d35spolek.cz/aktualne/81-beseda-

o-aktualnim-stavu-pripravy-vystavby-d43-a-odstraneni-zavad-na-i-43 a  

- http://www.d35spolek.cz/aktualne/82-tiskova-zprava-k-besede-o-aktualnim-stavu-

pripravy-vystavby-d43-a-odstraneni-zavad-na-i-43  

Martin Kolovratník pozval přítomné na 14.ročník konference Dopravní infrastruktura (KDI), 

který se bude konat v Litomyšli ve dnech 15. a 16.května 2019. 

Roman Sodomka: V rámci KDI se dne 15.5.2019 uskuteční setkání členů Spolku. Oficiální 

pozvánka na toto setkání a nabídka VIP účasti na KDI bude členům spolku rozeslána 

v průběhu dubna 2019.  
 

Usnesení č. ČS – 4 – 4 / 2019 (pro – 18, proti – 0, zdrž. – 0)  
Náhradní členská schůze schvaluje projednaný program činnosti a rozpočet spolku pro rok 
2019 doplněný o aktivní zapojení spolku do realizace projektu „Dopravní uzel Pardubice“ 

 
K 5.bodu programu: Volba členů výboru spolku na funkční období 8.8.2019 – 7.8.2022 

Martin Kolovratník: Dnem 7.8.2019 končí funkční období členům výboru spolku 

M.Kolovratníkovi, P.Krejcarovi a R.Sodomkovi, kteří byli zvoleni na ustavující schůzi dne 

7.8.2016. 

Návrh na složení tohoto orgánu v novém tříletém funkční období 8.8.2019 – 7.8.2022 byl 

zaslán členům spolku současně s pozvánkou na dnešní schůzi e-mailem dne 12.2.2019. 

Navrženi jsou: Martin Kolovratník, Petr Krejcar, Roman Sodomka  
 

Z diskuze k tomuto návrhu: 

http://www.d35spolek.cz/aktualne/81-beseda-o-aktualnim-stavu-pripravy-vystavby-d43-a-odstraneni-zavad-na-i-43
http://www.d35spolek.cz/aktualne/81-beseda-o-aktualnim-stavu-pripravy-vystavby-d43-a-odstraneni-zavad-na-i-43
http://www.d35spolek.cz/aktualne/82-tiskova-zprava-k-besede-o-aktualnim-stavu-pripravy-vystavby-d43-a-odstraneni-zavad-na-i-43
http://www.d35spolek.cz/aktualne/82-tiskova-zprava-k-besede-o-aktualnim-stavu-pripravy-vystavby-d43-a-odstraneni-zavad-na-i-43


 

 

K navrženému novému složení výboru spolku nebyl předložen žádný doplňující návrh. 
 

Řídící schůze nechal veřejně hlasovat o předloženém návrhu jako celku. 
 

Výsledek hlasování: pro - 17 / proti - 0 / zdržel se - 1. 

Všichni navržení byli veřejným hlasováním zvoleni členy výboru spolku pro funkční období 

8.8.2019 – 7.8.2022 
 

Usnesení č. ČS – 5 – 4 / 2019 (pro – 17, proti – 0, zdrž. – 1)  

Náhradní členská schůze zvolila Martina Kolovratníka, Petra Krejcara a Romana Sodomku 

členy výboru spolku na funkční období 8.8.2019 – 7.8.2022 

 
K 6.bodu programu: Prezentace projektu „Dopravní uzel Pardubice“ (DUP) 

Martin Kolovratník: Dne 26.2.2019 se konalo diskuzní setkání k tomuto projektu, které 

uspořádalo vydavatelství Vltava Labe Media.  

Miroslav Němec: V současné době je zpracován přehled jednotlivých dílčích staveb dle 

jednotlivých investorů (ŘVC ČR, SŽDC, ŘSD ČR, Pardubický kraj, Statutární město 

Pardubice) a vizualizace tohoto projektu, ze které je názorně vidět propojení a dopravní 

význam jednotlivých staveb. V současné době je připravováno zpracování studie 

proveditelnosti.  
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Martin Kolovratník: Jedním z konkrétních výstupů ze setkání k projektu DUP je návrh na 

ustavení pracovní skupiny, ve které by se pravidelně scházeli zástupci jednotlivých investorů 

a samosprávy projektem dotčených měst a obcí. 

Roman Sodomka: V rámci příprav realizace tohoto projektu je nezbytné zajistit soulad 

s územní dokumentací, tj. zásadami územního rozvoje Pardubického kraje a územními 

plány dotčených obcí a města Pardubice. 
 

Závěr z diskuze k tomuto bodu: 

Členové spolku podporují ustavení pracovní skupiny k projektu DUP, ve které by se 

pravidelně scházeli zástupci jednotlivých investorů a samosprávy projektem dotčených měst 

a obcí. 

 

K 7.bodu programu: Aktuální informace o přípravě výstavby dálnice D43 
S postupem přípravy výstavby dálnice D43 seznámili Ing. Luděk Sosna, ředitel odboru 

strategie MD ČR, a Mgr.David Fiala, ředitel Závodu Brno ŘSD ČR.  

Ing.Sosna upozornil na význam dálnic D43 a D35 v rámci silniční sítě ČR  a ocenil aktivity 

Spolku při prosazování zájmů regionů dotčených trasami těchto dvou dálnic. Ing.Sosna dále 

informoval o zpracování technicko-ekonomické studie (TES) pro úsek D43 Bořitov – Staré 

Město (napojení na D35) a jejím připravovaném projednání v Centrální komisi MD ČR (CK) 

dne 16.4.2019. TES obsahuje 4 varianty předmětné komunikace (bez úpravy, čtyřpruh 

v celé dálce, dvoupruh v celé délce, systém střídání 2+1 v celé délce). Postup dalších fází 

přípravy je závislý na rozhodnutí CK, která ze zmíněných variant bude realizována.  

Mgr.Fiala informoval, že v období přípravy výstavby D43 bude probíhat zlepšování 

technického stavu silnice I/43 
 

Na informace k D43 navázaly zástupkyně pardubické správy ŘSD ČR Ing.Jarolímová a 

Ing.Šolcová se svými aktuálními informacemi k přípravě výstavby D35. 



 

 

Ing.Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, informoval o přípravě 

výstavby přivaděčů k D35 v rozsahu finančně zajištěném Memorandem mezi MD ČR a 

Pardubickým krajem ve výši 2,7 mld Kč. 
 

Z diskuze k tomuto bodu: 

Jan Janypka: Obec Strakov trvá na svém požadavku na podrobnějším projednání varianty 1, 

která je dle občanů této a dalších přilehlých obcí šetrnější k životnímu prostředí. Obec 

nechala zpracovat hlukovou studii, kterou předala místně příslušnému stavebnímu úřadu 

v Litomyšli.  

Martin Kolovratník připomenul, že Spolek již inicioval 2 jednání (v Poslanecké sněmovně 

PČR a na Obecním úřadu ve Strakově) a že na základě těchto ale i dalších jednání se 

zástupci města Litomyšl je pravděpodobnější pokračování v projednávání varianty 0, se 

kterou nejsou obec Strakov a některé další obce spokojeni.  

Ing.Sosna rekapituloval vstřícné kroky investora k obyvatelům dotčeného území, zejména 

pokud se jedná o protihluková opatření a nabídl další jednání směřující k akceptování 

v pokročilém stádiu rozpracované varianty.  

Libor Vomočil jako zástupce podnikatelů sdružených do Krajské hospodářské komory 

Pardubického kraje zdůraznil nutnost co nejrychlejší výstavby a modernizace silniční 

infrastruktury nejen v Pardubickém kraji a upozornil na význam této infrastruktury pro rozvoj 

podnikání. 

Jan Lipavský požádal o zaslání aktuálních informací o stavu přípravy přivaděče k D35 mezi 
Vysokým Mýtem a Chocní. 
 
K 8.bodu programu: Diskuze 

Martin Charvát upozornil nejen v souvislosti a projektem DUP na problematiku legislativy 

definující postupy při zadávání veřejných zakázek, kdy současný stav je velkou brzdou 

rychlého postupu výstavby nejen dopravních staveb. Doporučil aplikaci slovenské legislativy. 

Martin Kolovratník informoval, že vícekriteriální hodnocení podaných nabídek prosazuje 

Podvýbor pro dopravu HV PS PČR a nabídl přítomným zapojení do přípravy novely zákona 

o veřejných zakázkách. 

 
K 9.bodu programu: Závěr 
Řídící náhradní členské schůze konstatoval, že byly projednány všechny body schváleného 
programu, poděkoval všem přítomným za účast a náhradní členskou schůzi spolku ukončil.  
 

 

 

 

Martin Kolovratník 

  předseda spolku 

 

Zapsal: Roman Sodomka   

                                                      

Ověřil: David Švec 

 

 
Přílohy originálu Zápisu:  

- Listina přítomných 

- Pozvánka na Iv. členskou schůzi 


