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usľnsnľÍ
Rady Asocĺace kľajůčeskéľepubliky
číslo:205
ze dne 3. října 2019

Ze r.aseddní Komíse Radv AKčR nro dooravu,
kterú se konala dne 27.8.2019 formou videokonference ű
dne 26. - 27. 9- 2019 ve
Kľólové

Rada Asocĺace krajů českéľepublĺky
I.

beľe na vědomí
a) informaci z mimořádného videokonferenčníhozasędźníKomise Rady
pro dopravu, které se konalo dne 2] .8.2019 a

AKČR

b) zápis ze zasedání Komise Rady AKCR pro dopravu, které se konalo dne
26. - 27.9.2019 ve Dvoře Králové,

II.

nesouhlasí
a) s novým zaváđěnim m;itného systému na silnicích I. třídy v rozsahu, kteý je
uveđenv návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č). 47012012 Sb. o užívźni
pozemních komunikaci zpoplatnéných mytným' ve zněni pozdějšíchpředpisů,
b) a důľazně odmítá udělęní generálního souhlasu pro zvláštni uživźnisilnic II. a
ilI. třídy pro přepravu výěŽeného dřevního materiálu v ľámci kůrovcové těžby,

III.

žádál

a) ministeľstvo dopľavy, resp. vlád,' čR o legislativni změny nebo podporu
legislativních změn (zákonodárná iniciativa kľajů),zakazujicí vjezd tranzitni
nákladní a kamionové dopravy (nad 12 t) na silnice II. a III. tříd (rakouský mođel),

b) ministeľstvo dopravyo ľesp. vlád,, čR o ľozšířenínového mýného systému
na všechny silnice I. tříd (zpoplatnit týo úseky) a na silnice II. a III. tříd (úseky
s tzv. nulovým mytným) a s povinností, aby každévozidlo s váhou nad 3,5 t bylo
opatřeno palubní jednotkou pľo mýo na celém ÍuemíČR 1slovenský model),
c) ministeľstvo dopľavY, do

vlešení pľoblematiky zavádění nového systému mýa

na silnicích I. třídy (viz. bod II. a/ a II. b/ tohoto usnesení), o dodrženíustanovení
podepsaného Memoranđa o společnémpostupu při stanovováni výkonového
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zpoplatnění něktąých silnic I. třídy atimumožnit dočasnézavedeni tzv. nulového
mýana silnicích I. třídy dle poŽadavků kĺajůa obcí,

-

d) mĺnisteľstvodopľavy, ľesp. vlád,' čn o systémové řešení spolufinancování
investičních akcí na silnicích II. a III. tříd pouze z náľodních zdľojů'nastavením
příjmů a výdajů rozpočtu SFDI tak, aby zahmoval poloŽku zdľojůSFDI pľo
spolufinancování investicích akcína silnicích II. a III' tříd ve výši 4 mld. Kč,

e) mĺnisterstvo dopľavy o ztizeni stálého expertního týmu při ministerstvu
dopľavy, pľo přípravu Vysokorychlostních tratí, se zastoupením ministerstva pro
místnítozvoj, ministeľstva Životního prostředí, Státního fondu dopravní
infrastruktury, Správy železničnidopravní cesty, S. o' a všech dotčených kľajů,
Í) ministeľstvo dopľavy o zřizení pracovní skupiny řešícízavedeni ETCS na síti
SŽDC a související vyvolané náklady, za ,őčasti SŽDC a Asociace krajů České
ľepubliky,

g) mĺnĺsteľstvopľo místníľozvoj ve spolupráci s ministerstvem dopľavy, řadit
v ľámci nového dotačníhoprogramu oPD III finančníprostředky na obnovu
kolejových vozidel,
h) minĺsteľstvo zemědělství vázat finančníprostředky Lesů Ceské republiky s.p.
do zvláštního podnikového infrastruktuľního fondu, Ze kterého budou
spolufinancovány sanace škod na dopravní infrastruktuře v majetku obcí, měst a
kĺajů,poškozených v důsledku mimořádné zźLtěŽe, související s těžbou a přepravou
dřevin, napadených kůrovcem,

IV

v

s účastí
AKČR na pľojekt ,,Dopľava 2020+" a spolupráci s TAČRem Jihočeského
kraje formou Letter of Intent což znameĺá, že AKČR se stane externím aplikačním
gaľantem projektu,

nomĺnuje
a) do Pľacovní skupÍny ETCS na sítĺsŽoc a souvĺsejícívyvolané náklady, Ing.
Jaľoslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Michala Štěpána,
ředitele spoleěnosti Integrovaná đopravaStředoěeského kĺaje a Ing. Yáclava
Haase' náměstek ředitele pro příměstskou dopravu a dispečink, Regionální
organizátor Pražskéintegľované dopravy,
b) do Pľacovní skupiny na financování dopľavní infľastľuktury po ľoce 2030
Ing. Gabriela Kovácse, náměstkahejtmankypro oblast financí a evropských fondů,
Středočeskékraje,
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Pľacovnískupiny na ľozvoj silničnísítě mezi kľajskýmĺměsĘ Ing. Jana
Svĺtáka, člena Komise RađyłrČnpľo dopravu zaŁłaj Liberecký,
c) do

VI

konstatuje
že Vyhláška č,, 130/2019 Sb. o kľitériích,pti jejichž plnění je asfaltová směs
vedlejším produktem nebo přestává bý odpadem přináší nz1ko, že zásadnim
způsobem ovlivní a prodraži výběľová řízeni na opravu silnic,

vII.

pověřuje
a) předsedkyni Rady

AKČR a

hejtmanku Kaľlovarského kĺaje Mgľ. Janu
Mľačkovou Vĺldumetzovou a předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu a
hejtmana Libereckého kľaje Maľtina Půtu k jednání s vládo., ČR aministerstvy dle
přij atých zźwěrü tohoto usnesení

b) předsedkyni Rady AKČR a hejtmanku Karlovaľského kraje Mgľ. Janu

MľačkovouVildumetzovou a hejtmana Kraje Vysočina MUDľ. Jiřího Běhounka
jednat s ministeľstvem Životního prostředí o zamezeni negativních dopadů na kraje,
kterél'roziv souvislosti s účinnostíVyhlášky č.l30l20I9 Sb. o kritériích,při jejichŽ
plnění je asfaltová směs vedlejšímproduktem nebo přestává bý odpadem.
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Mgŕ. Jana Mľačková Vildumetzová
předsedkyně Rady Asociace kľajůčR

