Zápis z jednání
Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2009
konaného dne 30. 1. 2009
Přítomni:
1. Miroslav Báňa (předseda)

6. Stanislav Jirků

2. Jaroslav Doležal

7. Jiří Jež

3. Luboš Kabátek

8. Jaroslav Lebruška

4. Vladimír Černý

9. Václav Kodet

5. Jan Nekula (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):

10. Ladislav Staněk (tajemník)

1. Petr Horák
Hosté:

2. Milan Plodík

1. Libor Joukl (člen Rady kraje Vysočina)
Program:
1. Zahájení;
2. Nastavení systému činnosti dopravní komise;
3. Seznámení s plánem dopravní komise na rok 2009 a jeho schválení;
4. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání;
5. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou) – Rudíkov, Dolní Rožínka, Rozsochatec, Batelov,
Vápovice, Měřín;
6. Projednání jiných požadavků měst a obcí – Jimramov, Náměť nad Oslavou;
7. Informace ke schválení rozpočtu na rok 2009;
8. Podání informace k investičním akcím plánovaných v roce 2009 na silnicích I. tříd
a dálnici D1;
9. Informace o zpracované studii nehodových úseků v kraji Vysočina – prezentace fy CDV;
10. Informace ke studii náhrady drážní dopravy autobusovou dopravou;
11. Informace o státním odborném dozoru v nákladní dopravě na rok 2008;
12. Informace k vyhodnocení přílohy D1 a D2 rozpočtu kraje v roce 2008;
13. Diskuse, různé;
14. Závěr.
1. Zahájení
Miroslav Báňa, předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 9 hlasy schválen.
2. Nastavení systému činnosti dopravní komise
Členové se dohodli, že se bude dopravní komise scházet vždy v pátek od 9.00 hodin.
3. Seznámení s plánem dopravní komise na rok 2009 a jeho schválení
Členové komise obdrželi návrh plánu činnosti dopravní komise na rok 2009. Po krátké diskusi
byl změněn červnový termín zasedání, a to na čtvrtek 25. 6. 2009. Takto byl plán činnosti
schválen.
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Usnesení 001/01/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti dopravní komise na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání
Ladislav Staněk sdělil, že poslední zasedání dopravní komise proběhlo 5. 9. 2008. Všechna
usnesení přijata na tomto zasedání byla splněna.

5. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou) – Rudíkov, Dolní Rožínka, Rozsochatec, Batelov,
Vápovice, Měřín
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Rudíkov
Žádost o opravu komunikace 3. třídy (III/36057). Komunikaci prověřila KSÚSV a konstatovala,
že je v havarijním stavu. Jednalo by se také o opravu komunikace v průtahu obcí. V obci byla
dokončena kanalizace, odvodnění silnice je také vyřešeno.
Závěr:
Dopravní komise bere žádost na vědomí a doporučuje zařadit akci do pořadníku na rok 2010.
V případě, že kraj Vysočina dostane finanční prostředky ze SFDI na rok 2009, tak zařadit do
akcí k realizaci v roce 2009.
Dolní Rožínka
Žádost o opravu komunikace 3. třídy, č. 3858 směr Bystřice nad Pernštejnem – Dolní Rožínka.
Stanovisko KSÚSV – komunikace je v poměrně dobrém stavu, pouze průtah obcí je havarijní.
Následně proběhla diskuse členů, ze které vyplynul tento závěr:
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zařadit akci do plánu oprav na rok 2010, opravu průtahu obce
realizovat letos v případě navýšení finančních prostředků ze SFDI.
Rozsochatec
Žádost obce o řešení nepřehledné křižovatky v obci, která se kříží se železniční tratí. Jedná se o
komunikaci 2. třídy na trase mezi Havlíčkovým Brodem a Chotěboří.
Ladislav Staněk doplnil, že se jedná o investiční akci, počítá se zde s řešením v rámci
operačního programu. Akce by měla proběhnout v roce 2012.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje řešit jako investici v rámci ROPu, doporučuje obci zahájit jednání
s KSÚSV a policií ČR k řešení možných bezpečnostních prvků.
Batelov
Žádost o zařazení komunikace 3. třídy do plánu oprav. Jedná se o komunikaci Batelov – Rácov,
která je značně poškozena v důsledku každodenního velkého průjezdu nákladních vozidel Žuly
Rácov.
Ladislav Staněk dodal, že nelze řešit pouze souvislou opravou, je třeba řešit investiční akcí
z přílohy D2.
Závěr:
Dopravní komise pověřuje náměstka hejtmana Libora Joukla jednáním s firmou Žula Rácov,
která provozuje kamenolom, o finanční spolupráci na opravě komunikace. Doporučuje k jednání
přizvat starostu Batelova a akci zařadit do pořadníku investičních akcí D2 na rok 2010.
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Vápovice
Žádost o opravu komunikace 2. třídy, č. 407 mezi obcemi Bohuslavice a Stará Říše.
Ladislav Staněk sdělil, že je tato akce zařazena v příloze D1 na letošní rok.
Závěr:
Dopravní komise bere informaci na vědomí.
Měřín
Jedná se o žádost městyse o opravu komunikace 2. třídy. Komunikace je místy v nevyhovujícím
stavu.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zařazení akce do pořadníku na rok 2010 s tím, že se s městysem
projedná majetkové řešení – část komunikace by mohla být převedena do majetku městyse.
6. Projednání jiných požadavků měst a obcí – Jimramov, Náměť nad Oslavou
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jimramov
Ladislav Staněk uvedl, že se jedná pouze o informativní materiál. Městys má na místní
komunikaci most ve špatném stavu, vede přes něj autobusová doprava, na kterou vydával
licenci Pardubický kraj. Kraj Vysočina řeší s městysem opravu mostu, případně zapůjčení
mostního provizoria ze státního fondu hmotných rezerv. Starosta dostal informace, za jakých
podmínek je možné provizorium zapůjčit.
Závěr:
Dopravní komise bere informaci na vědomí a pověřuje ODSH sledováním vývoje situace kolem
mostu v Jimramově.
Náměšť nad Oslavou
Žádost města o opravu komunikace II/399, na které se každý rok pořádají závody automobilů do
vrchu.
Ladislav Staněk uvedl, že komunikace je v dobrém stavu, jediné místo, které ODSH navrhuje
opravit je při výjezdu z Náměště nad Oslavou, kde zůstává stát voda a podmáčí se komunikace.
Navrhuje řešit investiční akcí z přílohy D2 na rok 2010.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje připravit na příští rok investiční akci, která bude řešit odvodnění
komunikace se spoluúčastí města.
Vyskytná nad Jihlavou
Jedná se opravu komunikace III/13112 mezi obcemi Plandry a Vyskytná nad Jihlavou.
Závěr:
Dopravní komise pověřuje ODSH prověřením stavu této komunikace.
7. Informace ke schválení rozpočtu na rok 2009
Ladislav Staněk informoval členy komise o rozpočtu na rok 2009, v kapitole doprava:
- finanční prostředky pro KSÚSV – 803 100 tis. Kč:
o souvislé opravy - 230 mil. Kč;
o opravy mostů - 35 700 tis. Kč;
o protihluková opatření – 2 mil. Kč.
- základní dopravní obslužnost:
o drážní doprava (České dráhy + Jinřichohradecké dráhy) – 284 699 tis. Kč;
o linková doprava – 256 340 tis. Kč.
- příloha D2 – investiční akce – 194 mil. Kč.
Dále uvedl, že příloha D1 a D2 rozpočtu jsou k nalezení na webových stránkách kraje Vysočina.
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Usnesení 002/01/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace ke schválení rozpočtu na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Podání informace k investičním akcím plánovaným v roce 2009 na silnicích I. tříd
a dálnici D1
Přímo na zasedání obdrželi členové komise přehled akcí, které jsou plánované na rok 2009.
Akce jsou rozděleny na novostavby, rekonstrukce, akce rozestavěné, zahajované a v plánu –
dosud neschváleno.
Na dálnici D1 by měla letos proběhnout rekonstrukce na úseku 93. – 96. km ve směru Praha –
Brno. V opačném směru na kilometru 136 by se měla uskutečnit rovněž investiční akce.
Usnesení 003/01/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace k investičním akcím plánovaným v roce 2009 na silnicích I. tříd a dálnici D1.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Informace o zpracované studii nehodových úseků v kraji Vysočina – prezentace fy CDV
Ladislav Staněk podal informaci, že kraj Vysočina zadal v loňském roce zpracování projektu
nebezpečných úseků na komunikacích 2. tříd na území kraje Vysočina. Projekt byl zpracován na
konci roku 2008, je zde vytipováno 9 akcí, které by se měly řešit jako nejzávažnější. Čtyři
z těchto akcí budou řešeny v rámci investičních akcí z ROP.
Usnesení 004/01/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o zpracované studii nehodových úseků v kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Informace ke studii náhrady drážní dopravy autobusovou dopravou
Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladové materiály.
Ladislav Staněk seznámil členy komise s touto problematikou. Uvedl, že byla zpracována studie,
která se zabývá možností náhrady některých částí tratí za linkovou dopravu, případně
vyřazením některých vlaků z dopravní obslužnosti a jejich nefinancování. Podrobnější informace
jsou v případě zájmu k dispozici u pracovníků ODSH.
Následně proběhla k tomuto tématu krátká diskuse.
Usnesení 005/01/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace ke studii náhrady drážní dopravy autobusovou dopravou.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
11. Informace o státním odborném dozoru v nákladní dopravě na rok 2008
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Ladislav Staněk uvedl, že kromě samosprávy vykonává ODSH také přenesenou působnost
státní správy, v rámci níž vykonává dohled nad dopravci. V kraji Vysočina je 3500 dopravců
nákladní dopravy. Centrum služeb silniční dopravy provádí vážení nákladní automobilů. Členové
komise dostali materiál, ve kterém je uvedena statistika vážení za rok 2008. Z tabulky a grafu je
možno vyčíst počet vážených a počet přetížených vozidel.
Proběhla diskuse, v rámci níž Vladimír Černý konstatoval, že by se mělo vážení nákladních
automobilů provádět také na silnicích 2. tříd, konkrétně navrhl místo poblíž jaderné elektrárny
Dukovany a na náměstí v obci Rouchovany.
Usnesení 006/01/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o státním odborném dozoru v nákladní dopravě na rok 2008.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Zasedání opustil člen komise Jiří Jež.
12. Informace k vyhodnocení přílohy D1 a D2 rozpočtu kraje v roce 2008
Ladislav Staněk informoval o finančních prostředcích, které byly vynaloženy na krajské
komunikace z prostředků kraje. V rámci přílohy D1 celkem 313 742 tis. Kč z toho 44 172 tis. Kč.
na opravy mostů. V rámci přílohy D2 celkem 147 151 tis. Kč z toho 43 mil. Kč na opravy mostů.
Usnesení 007/01/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace k vyhodnocení přílohy D1 a D2 rozpočtu kraje v roce 2008.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
13. Diskuse, různé
V rámci diskuse byla řešena tato problematika:
- rozbor stavu komunikací – stav povrchů se monitoruje od roku 2004, každé 3 roky
probíhá aktualizace, stav komunikací se daří udržovat, ke zlepšení nedochází;
- dopravní komise žádá legislativní výbor o posouzení pojmů havarijní a zásahová úniková
zóna v oblasti 20 km od jaderné elektrárny Dukovany a vyjádření, jak jsou pro kraj
závazná;
- pozvání ředitele KSÚSV na příští zasedání dopravní komise;
- kácení a vysazování stromů podél silnic;
- oprava komunikace I/38 Jihlava – Znojmo;
- osazování dopravních značek „zimní pneu“;
- zajištění map pro jednotlivé členy komise na příští zasedání.
14. Závěr
Miroslav Báňa poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání. Termín zasedání
dopravní komise č. 2/2009 byl předběžně stanoven na pátek 20. března 2009.

Miroslav Báňa v. r.
předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina
Zpracovala Dana Uchytilová dne 6. 2. 2009
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