Zápis z jednání
Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2009
konaného dne 25. 6. 2009
Přítomni:
1. Miroslav Báňa (předseda)

7. Stanislav Jirků

2. Jaroslav Doležal

8. Jiří Jež

3. Luboš Kabátek

9. Milan Plodík

4. Petr Horák

10. Jaroslav Lebruška

5. Vladimír Černý

11. Hana Strnadová (tajemnice)

6. Jan Nekula (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Václav Kodet
Hosté:
1. Libor Joukl (člen Rady kraje Vysočina)
2. Ivana Ševecová (ODSH)
3. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
4. Zdeněk Navrkal (ODSH)
Program:
1. Zahájení;
2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání;
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zatím není žádný materiál k předložení, pokud bude, bude předložen na
stůl);
4. Projednání jiných požadavků měst a obcí (zatím není žádný materiál k předložení, pokud
bude, bude předložen na stůl);
5. Projednání návrhů odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina
k financování dopravní obslužnosti v kraji Vysočina;
6. Informace o celostátním kole dopravní soutěže „Mladý cyklista“ ve dnech 16. 6. – 18. 6.
2009;
7. Informace o projednání rozboru hospodaření KSÚSV za rok 2008;
8. SWOT analýza, Program rozvoje kraje – projednání návrhu;
9. Diskuse, různé;
10. Závěr.
1. Zahájení
Miroslav Báňa, předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
v sídle Krajské správy a údržby silnic Vysočina a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, Hana Strnadová
požádala o zařazení materiálu do bodu programu č. 3 a 4. Vladimír Černý požádal o zařazení
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materiálu do bodu č. 4. Takto navržený program jednání byl 10 hlasy schválen. K zápisu
z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání
Hana Strnadová shrnula úkoly z posledního zasedání dopravní komise:
- Střítež – bude zajišťovat KSÚSV, akce bude zařazena do návrhu rozpočtu na příští rok;
- Pálovice - bude zajišťovat KSÚSV, akce bude zařazena do návrhu rozpočtu na příští rok;
- Maleč – postupně podle stavu silnic bude zařazováno do plánu oprav, projednáno
s KSÚSV;
- most Bořínov – Nedvědice – předložen materiál do rady kraje, která souhlasí s tím, že je
třeba nejdříve vyřešit majetkoprávní vypořádání;
- Modletín – ODSH neměl možnost se starostou obce komunikovat, projednání této
záležitosti bylo přesunuto na příští zasedání komise;
- Světlá nad Sázavou – byl odeslán dopis s tím, že v nejbližší době je realizace tohoto
záměru nereálná;
- rada i zastupitelstvo kraje schválili navýšení finančních prostředků pro KSÚSV o
celkovou částku 82 mil. Kč.
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zatím není žádný materiál k předložení, pokud bude, bude předložen
na stůl)
Pikárec
Jedná se o společnou žádost obcí Radešín, Bobrůvka a Pikárec o opravu komunikace v úseku
zhruba 5 km.
Ivana Ševecová doplnila, že komunikace je v havarijním stavu a doporučuje ji zařadit do plánu
oprav na rok 2010.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zařadit akci do plánu investičních akcí na rok 2010.
4. Projednání jiných požadavků měst a obcí (zatím není žádný materiál k předložení,
pokud bude, bude předložen na stůl)
Bystřice nad Pernštejnem
Město žádá o projednání v dopravní komisi možnost realizace kruhového objezdu.
Hana Strnadová uvedla, že ve městě je prováděna oprava náměstí, na kterém bude opravován
povrch komunikace. Starostovi města Bystřice nad Pernštejnem byl při osobním jednání na
ODSH předložen návrh, že kraj Vysočina finančně zajistí opravu povrchu náměstí a zařadí
realizaci části okružní křižovatky, která přísluší kraji Vysočina do rozpočtu roku 2009 s tím, že
město Bystřice nad Pernštejnem převezme celý úsek silnice do jeho vlastnictví.
Závěr:
Dopravní komise souhlasí s návrhem a doporučuje zařadit akci do pořadníku na rok 2010.
Vladimír Černý předložil členům komise záměr obce Rouchovany k vybudování obchvatu.
5. Projednání návrhů odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina
k financování dopravní obslužnosti v kraji Vysočina
Zdeněk Navrkal poskytl informace o veřejné linkové dopravě:
- v kraji Vysočina je 21 dopravců, z toho 7 se dělí o 93% celkové rozsahu autobusové
dopravy;
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cena dopravního výkonu – všech 7 největších dopravců jezdí za 29,4 Kč na jeden
kilometr;
- tarif – jedná se o stále regulovanou cenu podle výměru ministerstva financí, každý
dopravce si může vypočíst maximální jízdné, což však ani jeden nevyužívá.
Drážní doprava:
- cena železniční dopravní cesty – nemá velký vliv na cenu, při porovnání vychází, že vlak
je 3,26x dražší než autobus;
- přehled nákladovosti a výnosovosti – od roku 2005 náklady neustále rostou a výnosy
klesají;
- k dosažení ziskovosti vlaku by v každém průměrně muselo být 143 cestujících na
každém kilometru.
Libor Joukl doplnil, že pro letošní rok byl vyjednán příspěvek na úhradu ztráty na jeden
vlakokilometr 66,17 Kč, ale protože k podpisu smlouvy došlo později, podařilo se příspěvek
snížit na 63,76 Kč. Pro rok 2010 je sepsána dohoda na výši příspěvku 59 Kč/vlkm, objem
vlakokilometrů zůstane stejný.
Je připravována obměna vozového parku u drážní dopravy. V rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Jihovýchod, byla vyhlášena výzva k nákupu drážních kolejových vozidel. Na
nákup by mělo být použito celkem zhruba 600 mil. Kč.
-

6. Informace o celostátním kole dopravní soutěže „Mladý cyklista“ ve dnech 16. 6. – 18. 6.
2009
Hana Strnadová okomentovala průběh soutěže Mladý cyklista, která se konala ve dnech 16. –
18. 6. 2009 ve Světlé nad Sázavou a v Koutech u Ledče nad Sázavou. Ze všech 14 krajů se
zúčastnila družstva mladších a starších žáků. Vítězem se stala Základní škola a mateřská škola
Častolovice. Zástupci kraje Vysočina skončili na 12, příp.13. místě. Organizace soutěže byla
hodnocena velmi kladně, velké poděkování patří městu Světlá nad Sázavou.

7. Informace o projednání rozboru hospodaření KSÚSV za rok 2008
Ivana Ševecová informovala, že dne 22. 6. 2009 byly na krajském úřadě, za účasti pracovníků
ODSH, OE, ředitele KSÚSV, náměstka hejtmana pro dopravu a náměstka hejtmana pro finance,
projednávány předložené rozbory hospodaření KSÚSV za rok 2008. Hospodaření skončilo
ziskem, hospodářský výsledek byl ve výši 19 401 tis. Kč, z toho hlavní činnost 1 988 tis. Kč a
doplňková činnost 17 414 tis. Kč. ODSH na základě kladného výsledku hospodaření předloží
radě kraje materiál s návrhem na rozdělení zisku. Vše bude v souladu s projednanými
finančními plány na rok 2009, tzn. 10% bude navrženo do fondu odměn, 90% do rezervního
fondu s převodem do investičního fondu na pořízení strojů a zařízení.
Jan Míka rozdal členům komise zápis pořízený na jednání při projednávání předložených
rozborů hospodaření KSÚSV za rok 2008.
8. SWOT analýza, Program rozvoje kraje – projednání návrhu
Hana Strnadová ve stanoveném termínu žádné připomínky ani návrhy od členů dopravní komise
k návrhu aktualizace Programu rozvoje kraje neobdržela. Byl tedy schválen tak, jak bylo
navrženo ODSH.
Usnesení 011/04/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
schvaluje
aktualizaci SWOT analýzy a Programu rozvoje kraje v opatření PO 3: Technická infrastruktura.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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9. Diskuse, různé
Libor Joukl informoval o 2. kole výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce povrchů na
silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví kraje Vysočina. V letošním roce došlo k navýšení finančních
prostředků na opravy a investice do silnic v kraji Vysočina. Dne 17. 6. 2009 proběhlo druhé kolo,
při kterém se uskutečnilo hodnocení nabídek podaných na 13 výběrových řízení v celkové výši
cca 850 mil. Kč bez DPH. Dnes (25. 6. 2009) proběhnou zbývající výběrová řízení. Podmínkou
byl mimo jiné termín dokončení do konce září letošního roku.
Luboš Kabátek požádal o zajištění studie na řešení nebezpečné křižovatky na komunikaci II/602
v Jihlavě. Jedná se o křižovatku ulic Žižkova a Rantířovská.
Jan Míka doporučil navštívit webové stránky KSÚSV (www.ksusv.cz), kde lze nalézt informace o
plánovaných rekonstrukcích komunikací a mostů. Podal také informaci o projektu tzv. Karta
silnic a požádal členy dopravní komise o spolupráci na tomto projektu a sdělení konkrétních
připomínek.
Miroslav Báňa upozornil vzhledem k blížícím se prázdninám na potřebu obnovy některých
přechodů pro chodce.
10. Závěr
Miroslav Báňa poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.

Miroslav Báňa v. r.
předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina
Zpracovala Dana Uchytilová dne 30. 6. 2009
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