Zápis z jednání
Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2009
konaného dne 23. 10. 2009
Přítomni:
1. Miroslav Báňa (předseda)

6. Jiří Jež

2. Jaroslav Doležal

7. Milan Plodík

3. Luboš Kabátek

8. Jaroslav Lebruška

4. Petr Horák

9. Hana Strnadová (tajemnice)

5. Jan Nekula (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Černý

3. Václav Kodet

2. Stanislav Jirků
Hosté:
1. Aleš Fučík (technický náměstek, KSÚSV)
Program:
1. Zahájení;
2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání;
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav – Bobrůvka, Rudíkov, Sněžné - Jimramov, Hroznatín, Věcov;
4. Projednání jiných požadavků měst a obcí – Velký Beranov;
5. Informace o průběhu souvislých oprav a investičních akcí v roce 2009;
6. Diskuse, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení
Miroslav Báňa, předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání
Hana Strnadová sdělila, že všechny úkoly z minulých jednání byly splněny.
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav – Bobrůvka, Rudíkov, Sněžné - Jimramov, Hroznatín, Věcov
Bobrůvka
Žádost obce o opravu povrchu komunikace III. třídy mezi obcemi Radešín, Bobrůvka a Pikárec.
Hana Strnadová uvedla, že tato akce je zařazena v návrhu rozpočtu na rok 2010. Pokud bude
rozpočet takto schválen, měla by být oprava v příštím roce realizována.
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Závěr:
Dopravní komise bere informaci na vědomí.
Rudíkov, Sněžné – Jimramov, Hroznatín, Věcov
Jedná se o žádosti obcí na opravu komunikací III. tříd. Stav těchto komunikací odpovídá
běžnému stavu komunikací III. třídy. V tuto chvíli ODSH nepředpokládá rozsáhlejší opravy,
navrhuje udržovat a opravovat tyto silnice v rámci běžných oprav a údržby z rozpočtu KSÚSV.
Závěr:
Dopravní komise bere informaci na vědomí.
4. Projednání jiných požadavků měst a obcí – Velký Beranov
Velký Beranov
Žádost o přeřazení místní komunikace Velký Beranov – Bradlo do silniční sítě kraje Vysočina.
Hana Strnadová sdělila, že tato žádost obce se opakuje již několik let a ODSH nedoporučuje
převzetí komunikace do silniční sítě kraje.
Usnesení 014/06/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
nedoporučuje
přeřazení místní komunikace do silniční sítě jako komunikaci III. třídy.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (1 proti, 0 se zdržel).
5. Informace o průběhu souvislých oprav a investičních akcí v roce 2009
Hana Strnadová podala informaci o investičních akcích v roce 2009. V rámci ROP proběhlo 13
akcí v celkové délce zhruba 170 km. Všechny jsou dokončeny s tím, že někde místně probíhají
opravy objízdných tras. Zprovozněny jsou tyto komunikace:
- II/353 Bohdalov – obchvat;
- II/360 Oslavička – obchvat;
- II/405 Brtnice – Zašovice;
- II/360 Jimramov – Horka;
- II/129 Humpolec – most ev.č. 129-011 (přes dálnici D1).
V nejbližší době bude zprovozněn úsek silnice II/360 Štěpánovice – Vacenovice a rekonstrukce
mostu na silnici II/399 ve Stropešíně bude dokončena během listopadu. K problémům došlo u
mostu v Naloučanech, kde byla změněna technologie a je ohrožen termín dokončení stavby.
Příští rok bude dokončen průtah obcemi Počátky a Nová Cerekev a akce Přeložka silnice II/352
Jihlava - Heroltice.
Okomentovala také akce z rozpočtu kraje Vysočina:
- Jihlava – Zborná – akce je dokončena;
- most Mostiště – měl by být dokončen během 14 dnů.
Aleš Fučík informoval o akcích z přílohy D1, které zajišťuje KSÚSV. Všechny souvislé opravy
silnic jsou dokončovány, pouze komunikace Pavlov – Radostín nebyla zatím převzata. Mosty by
měly být dokončeny do konce října. Dokončuje se také stavba okružní křižovatky ve Štokách.
Závěr:
Dopravní komise bere informace na vědomí.
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6. Diskuse, různé
Hana Strnadová informovala o obci Rožná, kde se prováděla oprava silnice formou nátěru,
investorem byla KSÚSV. Na opravu byla uplatněna reklamace, která byla provedena. Obec trvá
na provedení celkové rekonstrukce této komunikace.
Usnesení 015/06/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
nedoporučuje
zahájení přípravy a realizaci rekonstrukce.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Dále informovala o obci Zhoř (okres Jihlava), kde dochází při jarním tání již několik let
k zaplavování nemovitosti. Při místním šetření bylo domluveno, že ODSH KrÚ kraje Vysočina
zadá vypracování studie předmětného území, která určí nezbytně nutný rozsah stavebních
úprav. Členové komise budou o dalším průběhu akce informováni.
V rámci tohoto bodu byla řešena také tato problematika:
- potřeba natřít zábradlí na mostě přes řeku v Okrouhlici – zajistí KSÚSV;
- dopravní obslužnost, změna jízdního řádu;
- řešení nebezpečné křižovatky na komunikaci II/602 v Jihlavě, křižovatka ulic Žižkova
a Rantířovská;
- reportáž, která se týkala nových vozů zimní údržby pro KSÚSV.
Milan Plodík navrhl pozvat v příštím roce na některé ze zasedání komise ředitelku ŘSD paní Ing.
Marii Tesařovou.
7. Závěr
Termín příštího zasedání byl předběžně stanoven na pátek 11. prosince 2009, od 9.00 hodin.
Miroslav Báňa poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.

Miroslav Báňa v. r.
předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina
Zpracovala Dana Uchytilová dne 26. 10. 2009
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