Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

ZÁPIS
z 3. schůze
Vyšetřovací komise pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při
přípravě a realizaci stavby dálnice D 47,
která se konala dne 13. září 2016 od 9:00
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, místnost č. A23

Přítomni:

1.

poslanci J. Birke, O. Havlová, V. Klučka, P. Kudela, H. Pavera, Z. Stanjura,
K. Šidlo

Zahájení

Schůzi zahájil v 9.00 předseda Birke přivítáním přítomných členů komise a hostů.

2.

Schválení programu, volba ověřovatelů

Paní poslankyně Havlová před schválením programu oznámila členům komise svou rezignaci
na pozici člena komise a opustila jednání.
Následně byla zahájena diskuse.
Poslanec Stanjura konstatoval, že za rezignované poslance Hnutí ANO nebyli nominováni
noví členové. Navrhl projednat tuto situaci na grémiu Poslanecké sněmovny PČR a dovolit
nové členy a pokračovat v činnosti komise.
Poslanec Klučka upozornil na komentář redaktorky z České televize a navrhl, aby byl
komentář postoupen všem členům komise. Dále konstatoval, že paní poslankyně Havlová
byla iniciátorkou vzniku komise. Navrhl, aby o pokračování činnosti komise rozhodla
Poslanecká sněmovna.
Poslanec Šidlo konstatoval, že došlo k ochromení činnosti komise a souhlasil s návrhem, aby
bylo informováno grémium a další činnost komise byla projednán na zasedání Poslanecké
sněmovny.
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Poslanec Kudela konstatoval, že ho rezignace členů komise velmi překvapila a navrhuje buď
obnovení volby předsedy anebo zrušení komise.
Poslanec Klučka požádal před pokračováním diskuse uzavřít zasedání.
Poslanec Stanjura navrhl zasedání komise neuzavírat, pouze přerušit, doplnit členy komise
nebo komisi zrušit. V případě chybějících členů komise, by mohl být závěr komise
zpochybňován.
Poslanec Klučka na základě vyjádření poslance Stanjury svůj návrh stáhl.
Předseda Birke konstatoval, že bylo odvedeno velké množství práce, byly shromážděny
veškeré podkladové materiály, Ředitelství silnic a dálnic dodalo kompletní rodné listy stavby.
Komise se již měla zabývat pozváním svědků k podání vysvětlení.
Poslanec Kudela informoval členy komise, že již před zvolením předsedy komise navštívil
Ředitelství silnic a dálnic a zda by v rámci svého poslaneckého mandátu mohl tuto návštěvu
zopakovat.
Nikdo z členů komise nebyl proti.
Předseda Birke zmínil doporučení ministra dopravy, kde doporučuje komisi předvolat
tehdejšího a současného ředitele Ředitelství silnic a dálnic a tehdejšího a současného ředitele
závodu Brno a správy opravy Ostrava. Toto mělo být předmětem dnešního jednání.
Poslanec Stanjura navrhl, že pokud bude komise pokračovat ve své činnosti, aby
v závěrečném doporučení komise bylo uvedeno, aby Ředitelství silnic a dálnic nepovolovalo
podnikatelskou činnost ve stejném oboru svým zaměstnancům. Nejedná se sice o nic
nezákonného, ale z hlediska ochrany státních zájmů, je to něco nepřijatelného.
Poslanec Pavera konstatoval, že po prostudování podkladových materiálů má vážné obavy, co
by komise vlastně měla zjistit, když odborníci a policie prošetřili případ důkladně a následně
jej odložila.
Poslanec Birke informoval členy komise, že bezprostředně po rezignaci poslanců Hnutí ANO
kontaktoval předsedu klubu a žádal o nominaci dalších dvou náhradníků. Do dnešního dne
nebyli žádní náhradníci z Hnutí ANO nominováni.
Předseda Birke navrhl usnesení komise přerušit ke dni 13. září 2016 činnost komise
a doporučuje projednání této věci na jednání grémia Poslanecké sněmovny. (hlasování: +6, 0,
0) - viz usnesení č. 5.
Předseda Birke poděkoval všem členům komise za účast a přerušil jednání.

Jan Birke v. r.
předseda a ověřovatel

Zapsala:

Ing. Hana Brabcová v. r.
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