Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 6/2017
konaného dne 8. 6. 2017
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Aleš Kratina (předseda)

2. Pavel Štefan

9. Petr Piáček

3. Libor Joukl

10. Josef Mach

4. Vladimír Černý (místopředseda)

11. Eva Dlouhá

5. Dalibor Pituch

12. Jaroslav Jirků

6. Zdeněk Kenovský

13. Pavel Šabata

7. Radovan Necid

14. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Josef Jambor

2. Milan Vlček

Hosté:
1. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
3. Projednání připomínek obcí k návrhům jízdních řádů projektu Veřejná doprava Vysočiny
4. Různé
5. Závěr
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
Aleš Kratina, předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise zápis z jednání s obcí Zárubice.
o Materiál byl uložen do datového uložiště dopravní komise.
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise rozbor ohledně zastávek při železniční přepravě Jihlava
– město – Třešť.
o Materiál byl uložen do datového uložiště dopravní komise.
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise aktualizaci přílohy D1A rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2017 a úpravu seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě.
o Materiál byl uložen do datového uložiště dopravní komise.

3. Projednání připomínek obcí k návrhům jízdních řádů projektu Veřejná doprava
Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Členové dopravní komise v rámci tohoto bodu postupně projednávali připomínky obcí k návrhům
jízdních řádů projektu Veřejná doprava Vysočiny (dále jen „VDV“) oblast Třebíč a Žďár nad
Sázavou, které obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství.
Pavel Bartoš uvedl, že připomínky z oblasti Žďár nad Sázavou nejsou v současnosti zpracovány
ve finální verzi. Na některé připomínky bude ještě reagováno ze strany technologa. Dořešené
připomínky z této oblasti budou po zpracování finální verze na některém z následných zasedání
dopravní komise projednány.
Připomínky z oblasti Třebíč byly zpracovány. Podkladový materiál obsahoval i komentář
k vyřízené připomínce (písemná či e-mailová komunikace) a informace o následných jednáních
probíhajících průběžně od měsíce března 2017 (2. kolo jednání).
Aleš Kratina poděkoval odboru dopravy a silničního hospodářství za dosavadní činnost v rámci
přípravy VDV.
Na jednání se dostavil člen komise Jaroslav Jirků.
Usnesení 015/06/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh vypořádání připomínek Veřejné dopravy Vysočiny oblast Třebíč a Žďár nad Sázavou.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Různé
Aleš Kratina požádat členy komise, aby případně podněty a dotazy na jednání dopravní komise
do bodu „Různé“, vznášeli dle možností elektronicky s předstihem.
Pavel Bartoš informoval členy komise o jednání s městem Jihlava ohledně integrace městské
hromadné dopravy do VDV. Ohledně integrace bylo dále jednáno s městem Velké Meziříčí.
Pavel Šabata informoval o problému označení nástupišť na novém nádraží v Třebíči.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 29. června 2017, od 13.00 hodin.
5. Závěr
Aleš Kratina poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.
Aleš Kratina
předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Hana Strnadová
tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 8. 6. 2017.
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