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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na Vaši „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, doručenou dne 6. 3. 2020 a týkající se
výše poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
(dále jen „SFDI“) za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III.
třídy, které jsou ve vlastnictví krajů, a za účelem úhrady nákladů souvisejících se získáním
vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví
kraje, poskytnutým krajům nebo jimi pověřené organizaci, Vám SFDI k Vašim dotazům
sděluje následující.
Na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme přehled jednotlivých akcí, které byly
financovány od roku 2014 v souvislosti se silnicemi II. a III. třídy. Výčet obsahuje jak
jmenovité akce, tak globální položky, a u každé akce je uveden příjemce finančních
prostředků. SFDI v rámci svého rozpočtu nerozlišuje, zda se jedná konkrétně o rekonstrukci
nebo modernizaci, rozlišuje pouze, zda se jedná o investiční (rekonstrukce, modernizace)
nebo neinvestiční výdaje (opravy, údržba).
Dále je u každé akce uveden druh financování, který odkazuje na účel SFDI, uvedený v § 2
zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu opravní infrastruktury, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“). K dnešnímu dni nebyly financovány žádné náklady spojené se
získáním vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve
vlastnictví kraje (§ 2 odst. 1 písm. k) Zákona). SFDI zatím financuje pouze náklady spojené
se získáním vlastnických práv k pozemkům, kde bude prováděna výstavba infrastruktury ve
vlastnictví kraje, v rámci § 2 odst. 1 písm. a) Zákona, a tyto náklady nejsou samostatně
evidovány v rozpočtu SFDI. SFDI zároveň poskytuje finanční prostředky na akce na silnicích
ve vlastnictví krajů formou příspěvku (druh financování f, g).
Akce hlavního města Prahy, případně TSK hl. m. Prahy, jsou uvedeny pro úplnost. Většina
akcí hl. m. Prahy je financována na základě usnesení Vlády ČR a nejedná se o silnice II. a
III. třídy. Na území hl. m. Prahy se nachází pouze zhruba 30 km silnic II. třídy a žádné silnice
III. třídy. Výhradně silnice II. třídy byly financovány pouze v rámci globální položky
Financování silnic II. a III. třídy 2015 - TSK hl. m. Prahy.
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Pro úplnost se uvádí, že poskytované informace jsou doprovodnými informacemi ve smyslu
§ 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů
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