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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V návaznosti na Vaši „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, která byla doručena dne
6. 6. 2018, ve které žádáte o poskytnutí informací ke stavbě „Modernizace trati Hradec
Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec
Králové“, Vám Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) poskytuje následující
informace.
1. Stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba ,
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ je v současné době
připravována Stavební správou Východ SŽDC, a to jako akce ke spolufinancování
z Operačního programu Doprava (OPD2, období 2014 - 2020).
2. Přesun projektu do následujícího období závisí na podmínkách financování projektů
dalšího období, resp. případné náplni dalšího Operačního programu Doprava (OPD),
pokud takový operační program bude vyhlášen. Dá se tedy uvést, že přesun do
následujícího období je možný za předpokladu, že náplň programu bude obsahovat
modernizaci železničních tratí železniční sítě a tento úsek do něj bude spadat a bude
splňovat všechny podmínky k financování z nového OPD. V tuto chvíli nejsou známy
parametry dalšího operačního programu pro další financované období.
3. Záměr projektu, v rámci kterého jsou stanoveny parametry každé financované akce
(stavby) a je stanovena finanční náročnost akce, jsou schvalovány Centrální komisí
Ministerstva dopravy. Na základě takto schváleného Záměru projektu může SFDI
zahájit financování realizační fáze akce. Do této doby financuje pouze přípravu.
Technické provedení a rozsah každé stavební akce je tedy řešeno na úrovni přípravy
akce a před schválením akce je po odborné stránce konzultováno s odbornými
složkami Ministerstva dopravy, jakožto je připomínkováno i dalšími subjekty (např.
JASPERS, apod.). SFDI před schválením Záměru projektu akcí většího charakteru
(kam tato akce bezesporu patří) nechává zpracovat oponentní posudek. Naopak po
schválení Záměru projektu již SFDI do technického provedení jednotlivých akcí
nezasahuje a je pouze financujícím subjektem a zprostředkujícím subjektem pro
evropské spolufinancování.
Pro úplnost se uvádí, že poskytovaná informace v bodě 3. je doprovodnou informací 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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