
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. října 2007 č. 1190 

 
o ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů 

na dodavatele vybrané stavby 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. ustavuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů       
o veřejnou zakázku v otevřeném řízení na akci Modernizace žst. Sokolov, ve složení 
 
                1. členové: 
 
                    Ing. Sylva Branžovská, Správa železniční dopravní cesty, státní orga-
nizace, 

                    Ing. Jan Horváth, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

                    Ing. Ivana Kavková, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - 
Stavební správa Plzeň, 

                    Ing. Miroslav Kostka, CSc., Státní fond dopravní infrastruktury, 

                    Ing. Milan Niebauer, Ministerstvo práce a sociálních věcí - Úřad práce 
Sokolov, 

                    Ing. Marcela Pavlová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

                    Ing. Slavomír Pochman, Ministerstvo dopravy, 

                    Ing. Jan Skřivánek, Ministerstvo průmyslu a obchodu,  

                    JUDr. Pavel Šubrt, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - 
Stavební správa Plzeň a 

                    Ing. Jan Větrovec, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - 
Stavební správa Plzeň, 
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                2. náhradníci: 
 
                    Ing. Michal Lehocký, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

                    Ing. Miroslav Veliš, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

                    Ing. Zdeněk Ptáček, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - 
Stavební správa Plzeň, 

                    Ing. Karel Havránek, Státní fond dopravní infrastruktury, 

                    JUDr. Prokop Sýkora, Ministerstvo práce a sociálních věcí - Úřad práce 
Chomutov, 

                    Ing. Tomáš Sklenář, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

                    Ing. Vladimír Vích, Ministerstvo dopravy, 

                    Ing. Ladislav Vaněk, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

                    Mgr. Petr Hocký, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - 
Stavební správa Plzeň a 

                    Ing. Jaroslav Pešek, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - 
Stavební správa Plzeň; 
 
            II. ukládá ministru dopravy zajistit ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a 
ministrem pro místní rozvoj, místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních   
věcí a ministrem  průmyslu a obchodu  činnost komise uvedené v bodě I tohoto     
usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády 
a ministr pro místní rozvoj, 
místopředseda vlády  
a ministr práce a sociálních věcí, 
ministři dopravy, 
průmyslu a obchodu 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r. 

  

  


