Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 4/2017
konaného dne 18. 4. 2017
Přítomni:
1. Vladimír Malý

6. Aleš Kratina (předseda)

2. Pavel Štefan

7. Petr Piáček

3. Vladimír Černý (místopředseda)

8. Pavel Šabata

4. Dalibor Pituch

9. Hana Strnadová (tajemnice)

5. Josef Jambor
Nepřítomni (omluveni):
1. Libor Joukl

5. Josef Mach

2. Zdeněk Kenovský

6. Eva Dlouhá

3. Radovan Necid

7. Jaroslav Jirků

4. Milan Vlček
Hosté:
1. Jan Hyliš (člen rady kraje)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Pavel Bartoš (ODSH)
4. Jiří Antonů (RROS Vysočina)
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 komise není usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými členy schválen. K zápisu
z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi přítomnými členy schválen.
Informace o dopise občana obce Kamenice
Aleš Kratina informoval členy dopravní komise o dopise, který mu byl elektronicky doručen na
soukromou e-mailovou adresu dne 17. 4. 2017. Občan obce Kamenice se v dopise vyjádřil
pozitivně k připravovaným jízdním řádům systému Veřejná doprava Vysočiny. Požádal o úpravu
některých odjezdových časů v souvislosti s přepravou žáků ze školy v místě obce Kamenice
a zmínil svoje stanovisko ohledně zveřejnění jízdních řádů.

Pavel Bartoš se vyjádřil ke zveřejňování jízdních řádů. V současné době již mají obce
(starostové) návrhy nových jízdních řádů k dispozici. Na základě projednávání, připomínek
a podnětů, dochází k průběžným úpravám. V některých případech se v současné době pracuje
s několika variantami řešení. Byla vydána obsáhlá tisková zpráva obsahující koncepční
pojednání řešení drážní dopravy.
Na základě dotazu Dalibora Pitucha informoval Pavel Bartoš o vypořádání a zapracování
případných připomínek ze strany občanů.
Na základě dotazu Vladimíra Černého se vyjádřil Pavel Bartoš k finanční stránce Veřejné
dopravy Vysočiny (dopravní komisí byla v minulém volebním období schválena střední varianta)
a k případnému finančnímu zapojení obcí.
Jan Hyliš uvedl, že v rámci řešení systému Veřejné Dopravy Vysočiny je třeba vnímat také
pozitivní ohlasy.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Usnesení 012/03/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina souhlasí s distribucí
podkladových materiálů pro svá jednání pomocí uložiště Kraje Vysočina.
o Usnesení je plněno.
Usnesení 013/03/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina podporuje unesení
008/01/2017/DK o navýšení kapitoly Doprava a podporuje rozhodnutí rady kraje.
Úkol: Rozesílat členům dopravní komise průběžné informace s aktuálními
připravovaných projektů z IROPu.
o Úkol bude plněn průběžným ukládáním do datového uložiště dopravní komise.

termíny

Úkol: Rozeslat členům dopravní komise materiál „Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina“.
o Materiál bude uložen do datového uložiště dopravní komise.
Dalibor Pituch požádal o ukládání podkladových materiálů do datového uložiště v zazipovaných
souborech.
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 Jihlava, které obdržel
odbor dopravy a silničního hospodářství. Členové komise měli k dispozici materiál, který
obsahoval název obce – požadavek – vypořádání připomínky, a návrhy jízdních řádů.
V průběhu zasedání se dostavil člen komise Petr Piáček.
Aleš Kratina konstatoval, že dopravní komise je usnášeníschopná.
V rámci diskuse bylo řešeno téma nadzón MHD v rámci okresních měst (podnět na jednání
s městy kde funguje MHD, zda by byl zájem o připlacení společné zóny s příměstskými
autobusy), řešena byla spolupráce s Jihočeským krajem, motivování obyvatel k využívání
veřejné dopravy, návaznost městských hromadných doprav na VDV, spolupráce s městem
Jihlava a ostatními městy s MHD (apelování na zintenzivnění jednání s městem Jihlava), jednání
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s Ministerstvem dopravy ohledně zastavování rychlíků, řešení železniční dopravy – provoz
železničních linek, objasnění zónově relačního tarifu, publikace a propagace systému VDV
směrem k potenciálním cestujícím (je spolupracováno s tiskovým oddělením).
Na základě projednávání byly stanoveny tyto požadavky a úkoly:
Aleš Kratina požádal, zda by bylo možno v případě neobsluhovaných obcí doplnit do materiálu
informaci o nejbližší obsluhované zastávce. Pavel Bartoš uvedl, že toto bude zajištěno v rámci
aktualizace materiálu.
Na základě dotazu Vladimíra Černého uvedl Pavel Bartoš, že na příští jednání připraví odpověď
ohledně obsluhy obce Zárubice. Připomínka vznesena při projednávání se starosty – řešení
přepravy dětí do školy v Myslibořicích.
Na základě dotazu Jiřího Antonů uvedl Pavel Bartoš, že na příští jednání připraví rozbor ohledně
zastávek při železniční přepravě Jihlava – město – Třešť (např. fungování vlakové zastávky
a zastávky MHD ve Starých Horách jako přestupní terminál).
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise
infrastruktury“.
Odpovědnost: Pavel Bartoš, koordinátorka

materiál

„Výhledová

elektrizace

železniční

Úkol: Rozeslat členům dopravní komise materiál „Příprava JŘ 2017/2018“.
Odpovědnost: Pavel Bartoš, koordinátorka
Usnesení 014/04/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh vypořádání připomínek Veřejné dopravy Vysočiny oblast Jihlava.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Z následného jednání se omluvil člen komise Pavel Štefan.
4. Různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na 27. dubna 2017, od 12.30 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 21. 4. 2017.
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