Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2017
konaného dne 26. 4. 2017
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Radovan Necid

2. Pavel Štefan

9. Aleš Kratina (předseda)

3. Libor Joukl

10. Petr Piáček

4. Vladimír Černý (místopředseda)

11. Josef Mach

5. Dalibor Pituch

12. Jaroslav Jirků

6. Josef Jambor

13. Pavel Šabata

7. Zdeněk Kenovský

14. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Milan Vlček

2. Eva Dlouhá

Hosté:
1. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Jiří Antonů (RROS Vysočina)
3. Tomáš Mátl (technicko správní náměstek KSÚSV)
4. Monika Vavřínková (vedoucí IO KSÚSV)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Informace ŘSD, správa Jihlava, o chystaných investičních akcích na silnici I. třídy v kraji
(ředitelka Ing. Marie Tesařová)
3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
5. Projednání požadavků měst a obcí
6. Různé
7. 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. Podal návrh na vyřazení bodu č. 2 „Informace ŘSD, správa
Jihlava, o chystaných investičních akcích na silnici I. třídy v kraji“. Takto upravený program byl
všemi přítomnými 13 členy schválen.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
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.

o Pavel Bartoš uvedl, že připomínka byla řešena v rámci daného jednání. Zápis z tohoto
jednání bude rozeslán členům dopravní komise.
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise zápis z jednání s obcí Zárubice.
Odpovědnost: Pavel Bartoš, koordinátorka
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).
o Pavel Bartoš uvedl, že rozbor bude rozeslán členům dopravní komise.
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise rozbor ohledně zastávek při železniční přepravě Jihlava
– město – Třešť.
Odpovědnost: Pavel Bartoš, koordinátorka
Na základě dotazu Dalibora Pitucha představí Pavel Bartoš na příštím jednání komise řešení
dopravní obsluhy průmyslové zóny (Bosch Diesel s.r.o.).
o Pavel Bartoš uvedl, že dopravní obsluha byla zpracována. Jízdní řády jsou k dispozici
v datovém uložišti dopravní komise.
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise materiál „Výhledová
infrastruktury“.
o Materiál byl uložen do datového uložiště dopravní komise.

elektrizace

železniční

Úkol: Rozeslat členům dopravní komise materiál „Příprava JŘ 2017/2018“.
o Materiál byl uložen do datového uložiště dopravní komise.
Usnesení 014/04/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí návrh
vypořádání připomínek Veřejné dopravy Vysočiny oblast Jihlava.
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová podala následující informace:
- Radou kraje byla schválena účetní uzávěrka za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok
2016 příspěvkové organizace KSÚSV. Byl schválen rozpočet KSÚSV na rok 2017.
- Příprava akcí k čerpání evropských dotací – aktualizace harmonogramu byla předána,
bude průběžně aktualizována a ukládána do datového úložiště dopravní komise, řeší se
běžné problémy.
- Realizace akcí z evropských dotací v roce 2017:
o II/150 Okrouhlice – most. ev. č. 150 – 022, pokračuje, realizace zahájena v roce
2017;
o II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 , pokračuje, realizace zahájena v roce 2017;
o II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část, probíhá VZ na zhotovitele stavebních prací,
zahájení stavby - 06/2017, realizace 2017 – 2018;
o II/602 Jihlava – Dvorce, probíhá VZ na zhotovitele stavebních prací, zahájení
stavby – 07/2017;
o II/405 Brtnice, zahájení stavby 05/2017;
o II/347 Humpolec – ul. Čejovská, probíhá VZ na zhotovitele stavebních prací,
zahájení stavby 06/2017, realizace 2017 – 2018;
o II/406 Telč – hr. kraje, probíhá VZ na zhotovitele stavebních prací, zahájení
stavby 07/2017, realizace 2017 – 2018.
o II/602 Velké Meziříčí – most ev.č. 602 – 028, probíhá VZ na zhotovitele
stavebních prací, zahájení stavby 06/2017
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Aktualizace přílohy D1A rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a úprava seznamu
jmenovitých akcí na opravu škod po zimě.
Radou kraje byl schválen rozsah a realizace aktivit akce Bezpečná Vysočina, povýšení
rozpočtu na tuto akci o 1,7 mil. Kč.
Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina – probíhá SEA. Veřejné
projednání se uskuteční dne 11. 5. 2017 od 10:00 hod. v zasedací místnosti D 2.03.

Úkol: Rozeslat členům dopravní komise aktualizaci přílohy D1A rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2017 a úpravu seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě.
Odpovědnost: Hana Strnadová, koordinátorka
Pavel Bartoš informoval o těchto záležitostech:
- Informace ohledně dopravní obslužnosti obce Okřešice – obec bude obsluhovaná linkou
411.
- Informace o pokračujících jednáních ohledně Veřejné dopravy Vysočiny.
Tomáš Mátl informoval o činnosti KSÚSV:
- Informace o realizaci staveb v roce 2017 – řádově 141 jmenovitých akcí. Řada staveb je
připravených, ale nelze je finančně pokrýt.
- Zdroje financování pro rok 2017 – finanční prostředky ze SFDI, investiční prostředky,
D1A, jmenovité akce jako škody po zimě.
- Byla zpracována mapa všech akcí pro rok 2017 – mapa je k dispozici na ODSH
a uložena do datového úložiště dopravní komise.
- Na ŘSD byl odeslán plánovaný termín uzavírek jednotlivých akcí.
Monika Vavřínková okomentovala výčet nejvýznamnějších investičních akcí KSÚSV.
Na základě dotazu Dalibora Pitucha objasnil Libor Joukl důvod přesunu kompetence realizace
investičních akcí z kraje na KSÚSV.
4. Projednání požadavků měst a obcí
Na odbor dopravy a silničního hospodářství nebyly žádné nové požadavky měst a obcí
doručeny.
5. Různé
Aleš Kratina se dotázal na stav přípravy obchvatu II/405 kolem Okříšek a propojovací
komunikace k průmyslové zóně „Nová Ves“.
- Hana Strnadová odpověděla, že byla schválena změna ZÚR č. 3. Součástí této změny
byl i obchvat Okříšek a propojení na Přibyslavice. Proti této části ZÚR byla podána
několika vlastníky (vlastníci dotčených pozemků) žaloba na soud o neoprávněnosti.
V této chvíli se čeká na písemné vyhotovení rozsudku. Na základě rozsudku bude
rozhodnuto.
Aleš Kratina uvedl, že ve dnech 21. - 22. 4. 2017 proběhla v Třebíči akce oprava ulice Táborská.
Byly přijaty stížnosti na to, že oprava probíhala v pracovní dny a ne o víkendu. V podobných
případech je třeba provádět opravy v méně vytížené časy, s ohledem na intenzitu provozu.
Na základě dotazu Dalibora Pitucha informovala Hana Strnadová o způsobu příprav projektů na
realizaci akcí z IROP. Libor Joukl se vyjádřil k nastaveným podmínkám čerpání prostředků
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z IROP. Zmínil také komplikovanost vyjednávání ohledně výkupů pozemků (změna systému
výkupů pozemků).
Dalibor Pituch vznesl podnět na přijetí usnesení s doporučením radě kraje maximalizovat úsilí
při vyjednání podmínek k programu IROP s ohledem na stav projektové přípravy projektů Kraje
Vysočina. Aleš Kratina pověřil Dalibora Pitucha zasláním návrhu usnesení.
Aleš Kratina požádal Dalibora Pitucha o zaslání návrhu usnesení. Usnesení bude formulováno
a předloženo na příštím zasedání dopravní komise.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 8. června 2017, od 13.00 hodin.
Termín následného zasedání byl stanoven na 29. června 2017, od 13.00 hodin.
6. 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 5. 5. 2017.
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