Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 11/2017
konaného dne 16. 11. 2017
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Petr Piáček

2. Pavel Štefan

9. Josef Mach

3. Vladimír Černý (místopředseda)

10. Eva Dlouhá

4. Dalibor Pituch

11. Jaroslav Jirků

5. Josef Jambor

12. Pavel Šabata

6. Radovan Necid

13. Hana Strnadová (tajemnice)

7. Milan Vlček
Nepřítomni (omluveni):
1. Libor Joukl

3. Aleš Kratina (předseda)

2. Zdeněk Kenovský
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. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
4. Veřejná doprava Vysočiny – informace o současném stavu
5. Projednání požadavků měst a obcí
6. Různé
7. Závěr
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
Vladimír Černý, místopředseda 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 přítomnými členy schválen.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise informace, kdy bude dokončena oprava silnice III/03810
Havlíčkův Brod – ul. Mírová a most v ul. Mírová.
o Jan Hyliš uvedl, že úsek číslo jedna (od železničního přejezdu k mostu) bude kompletně
dokončen do 30. 11. 2017. Úsek číslo dva (most s předmostím a napojením), zde kraj
požádal o předčasné užívání. Investor KSÚSV provede vše tak, aby byla zajištěna
průjezdnost mostu a zimní údržba. Po mostě bude proveden jeden jízdní pruh, betonová
svodidla po obou stranách, na jedné straně jednostranný chodník a za ním bude
vytvořen stavební prostor (práce budou pokračovat i v zimních měsících). Město

Havlíčkův Brod s tímto řešením souhlasí. Celkové dokončení je plánováno v příštím
roce.
Úkol: Předložit Magistrátu města Jihlavy dotaz ohledně přechodu přes hlavní semafor na
komunikaci II/523 ulice Jiráskova v ranních hodinách (semafory před autobusovým nádražím).
o Pavel Bartoš uvedl, že dotázal Magistrát města Jihlavy. Semafory lze spínat samostatně,
kromě dvou semaforů ulice Jiráskova – Tolstého – Mahlerova a ulice Jiráskova –
17. listopadu. Tyto dva semafory se musí zapínat současně z důvodu společného řadiče.
Aktuálně probíhá zapínání v 5.15 hodin, vypínání v 19.00 hodin (o víkendu v 7.00 –
19.00 hodin). Požadavek na dřívější zapínání semaforu je v kompetenci magistrátu
města.
Na jednání se dostavil člen komise Jaroslav Jirků.
Úkol: Prověřit, proč materiál dílčí část A 7 neobsahuje v části 1.1.1 Nová vozidla všech kategorií
požadavek na zadní a boční elektronický panel.
o Pavel Bartoš uvedl, že do materiálu A 7 bylo doplněno.
Usnesení 023/10/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí vypořádání
připomínek Veřejné dopravy Vysočiny oblast Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou.
Usnesení 024/10/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje
ke schválení materiál dílčí část A7 s doplněním požadavku na zadní a boční elektronický panel
u nových vozidel všech kategorií.
Usnesení 025/10/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí informace
o problematice autobusových nádraží na území Kraje Vysočina.
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová podala následující informace:
- Proběhlo jednání zastupitelstva kraje a projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
v zastupitelských klubech. Je předpoklad, že kapitola Doprava bude schválena tak, jak je
navržena.
- Ukončování staveb v roce 2017, příprava staveb na rok 2018.
- Dne 15. 11. 2017 se konala porada složek IZS před zimním obdobím.
- Dne 16. 11. 2017 se uskutečnilo jednání s městem Jihlava, ŘSD, KSUSV a Policií ČR
ohledně rekonstrukce Brněnského mostu. Snahou je zahájení rekonstrukce mostu
v měsících březen/duben 2018. Kraj Vysočina požádal o vydání stavebního povolení.
Stanovisko Policie ČR obsahuje nesouhlas s prováděním prací na rekonstrukci mostu
v době, kdy budou prováděny práce na modernizaci dálnice D1 v úseku 15 mezi exitem
112 Jihlava a exitem 119 Velký Beranov. Projednán další možný postup, vedení
objízdných tras.
Jan Hyliš uvedl, že podstatné je schválení Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje
Vysočina na jednání zastupitelstva kraje dne 7. 11. 2017.
4. Veřejná doprava Vysočiny – informace o současném stavu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
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Informace o současném stavu
Pavel Bartoš informoval o jízdních řádech na rok 2018. Dopravce na Žďársku oslovil kraj
ohledně rušení nedotovaných mezikrajských spojů na území sousedních krajů. Komerční
dálkové spoje již vykonávají v určitých relacích dopravu spíše regionální. Existuje určitá část
spojů pramenících ze starých mezikrajských linek vedoucí z okresních měst do krajských.
Stávající doprava fungovala tak, že po území Kraje Vysočina bylo dopravcům vše hrazeno a na
území sousedního kraje dopravce jezdil v rámci svého rizika. Ohledně úhrady oslovil dopravce
Pardubický, Jihomoravský a náš kraj, s tím, že pokud toto nebude hrazeno, budou od 1. 1. 2018
tyto spoje zrušeny.
V současné době jsou připravovány dodatky s linkovými dopravci na kompenzace nákladů
(leden až říjen 2017) způsobených objízdnými trasami. Do konce listopadu 2017 mají dopravci
povinnost předložit odborný odhad na rok 2018. Na základě tohoto odhadu dochází k výpočtu
a přípravě dodatku na rok 2018, tak aby mohlo být po jednání zastupitelstva kraje schvalujícího
rozpočet na rok 2018 a po schválení rozsahu dopravní obslužnosti roku 2018 přistoupeno
k finalizaci dodatku na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018.
Inflace v letošním roce k 31. 10. 2017 činila 2,9 %. Inflace za posledních 12 měsíců činí 2,3 %.
Vypořádání připomínek Veřejné dopravy Vysočiny oblast Žďár nad Sázavou
Pavel Bartoš uvedl, že došlo k vypořádání připomínek z oblasti Žďár nad Sázavou (členům
dopravní komise byl poskytnut podkladový materiál). Podkladový materiál obsahoval název
obce, požadavek, vypořádání připomínky a případný komentář technologa.
Usnesení 026/11/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
vypořádání připomínek Veřejné dopravy Vysočiny oblast Žďár nad Sázavou.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na jednání se dostavil člen komise Milan Vlček a Pavel Štefan.
Pavel Bartoš informoval členy komise o jednáních ohledně způsobu integrace městské
hromadné dopravy v Jihlavě.
Jiří Antonů doplnil, že v současné době pracuje město Jihlava na plánu udržitelné městské
mobility. V rámci tohoto programu proběhla analytická část, která je před schválením.
Po schválení bude materiál poskytnut členům dopravní komise.
5. Projednání požadavků měst a obcí
Na odbor dopravy a silničního hospodářství nebyly žádné nové požadavky měst a obcí
doručeny.
6. Různé
Hana Strnadová informovala členy komise o konání pracovního semináře pro zastupitele dne
22. listopadu 2017 na téma „Možnosti zajištění drážní dopravy po roce 2019 v Kraji Vysočina“.
Pozvánka na seminář bude členům dopravní komise elektronicky rozeslána.
Jiří Antonů poděkoval Janu Hylišovi a Pavlu Bartošovi za účast na semináři Regionální rady
Kraje Vysočiny. Dále informoval o petičním požadavku na vybudování přeložky silnice I/38 směr
z Jihlavy na Znojmo. Petice je určena Ministerstvu dopravy ČR. Lidé v ní požadují, aby úřady
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urychlily realizaci přeložky, o které se mluví již zhruba třicet let. Požádal Jana Hyliše, aby při
jednáních např. s Ministerstvem dopravy ČR byla snaha o urychlení realizace zmíněné přeložky.
Návrh termínů dopravní komise pro I. pololetí 2018
Na základě požadavku Aleše Kratiny předložil Vladimír Černý členům komise návrh termínů
dopravní komise pro I. pololetí 2018:
11. 1., 22. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 14. 6.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 14. prosince 2017, od 13.00 hodin.
7. Závěr
Vladimír Černý poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.
Vladimír Černý
místopředseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Hana Strnadová
tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 23. 11. 2017.
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