Zápis z jednání
Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2009
konaného dne 18. 12. 2009
Přítomni:
1. Miroslav Báňa (předseda)

6. Milan Plodík

2. Jaroslav Doležal

7. Jaroslav Lebruška

3. Luboš Kabátek

8. Václav Kodet

4. Petr Horák

9. Hana Strnadová (tajemnice)

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

3. Jiří Jež

2. Stanislav Jirků
Hosté:
1. Libor Joukl (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
3. Aleš Fučík (technický náměstek, KSÚSV)
4. Pavel Bartoš (ODSH)
Program:
1. Zahájení;
2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání;
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav;
4. Projednání jiných požadavků měst a obcí;
5. Projednání návrhu plánu práce dopravní komise na rok 2010;
6. Informace o záměru rozsahu ZDO na rok 2010;
7. Informace k výsledné podobě akcí zařazených do příloh D 1, 2 rozpočtu roku 2010;
8. Diskuse, různé;
9. 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 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Hana Strnadová představila nového vedoucího oddělení správy komunikací Pavla Bartoše.
2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání
Hana Strnadová sdělila, že všechny úkoly z minulých jednání byly splněny.
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3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav
Velká Losenice
Žádost o řešení dopravní situace v obci. Jedná se o požadavek na opravu příjezdové
komunikace v délce zhruba 1,2 km, která řeší napojení obce na komunikaci I. třídy. Obec Velká
Losenice přichází s nabídkou pomoci při realizaci výkupu pozemků.
ODSH navrhuje řešit tuto situaci za předpokladu, že obec pozemky vykoupí a následně převede
bezúplatně na kraj Vysočina a část pozemní komunikace III/35011 mezi obcí Velká Losenice
a obcí Sázava převezme do komunikací ve vlastnictví obce.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zahájit jednání s obcí o úpravě komunikace a případném převzetí.
Dále doporučuje, aby obec řešila majetkoprávní vztahy.
Lesonice
Jedná se o žádost o opravu průtahu obcí. Obec začala v roce 2006 s výstavbou nových
chodníků, které v roce 2009 dokončila a nyní žádá o opravu průtahu obce. Dle informace
KSÚSV bylo v současné době zadáno vypracování projektové dokumentace na opravu průtahu
obce.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje KSÚSV v návaznosti na finanční situaci zařadit tuto akci do
zásobníku a pokračovat v tomto projektu.
4. Projednání jiných požadavků měst a obcí
Oslavička
V katastru obce Oslavička byl postaven obchvat, v návaznosti na vybudování obchvatu byla
obec požádána o převzetí průjezdného úseku obce do vlastnictví obce. Starosta obce však
odpověděl, že průjezdný usek obcí do vlastnictví obce nepřevezme a naopak požaduje, aby kraj
Vysočina převzal do svého vlastnictví pozemní komunikaci z obce Oslavičky do obce Nový
Telečkov.
Materiál je pouze pro informaci, ODSH vyvolá se starostou obce Oslavička jednání.
Závěr:
Dopravní komise bere informaci na vědomí.
Menhartice
Jedná se o žádost soukromého vlastníka o odkoupení objektu v obci Menhartice. Žádost byla
adresována KSÚSV s tím, že objekt tvoří dopravní závadu.
ODSH v tuto chvíli nedoporučuje odkoupení, protože uvedený objekt tvoří dopravní závadu, ale
jednu z mnoha a situaci by to proto nevyřešilo, současně obec Menhartice nesouhlasí s opravou
průtahu obce, ale požaduje vybudování obchvatu obce.
Závěr:
Dopravní komise nedoporučuje odkoupení objektu v obci Menhartice.
5. Projednání návrhu plánu práce dopravní komise na rok 2010
Na zasedání se dostavil člen komise Jaroslav Doležal.
Členové komise obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti, který mimo jiné obsahuje také návrh
termínů jednání dopravní komise s tím, že se uskuteční vždy v pátek od 9.00 hodin.
Luboš Kabátek podal námět na doplnění plánu činnosti o problematiku údržby odpočívadel.
K tomuto tématu se následně rozvinula diskuse, ze které vyplynul následující návrh dopravní
komise:
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Dopravní komise doporučuje řešit problematiku údržby odpočívadel ve spolupráci s příslušnou
obcí.
Řešení problematiky údržby odpočívadel bude v plánu činnosti zařazeno na březnové zasedání.
Usnesení 016/07/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
schvaluje
plán činnosti dopravní komise na rok 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
6. Informace o záměru rozsahu ZDO na rok 2010
Libor Joukl sdělil, že rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) byl projednán na
odboru dopravy a silničního hospodářství, v radě i zastupitelstvu kraje. Rozsah a financování
ZDO zůstává stejný jako v letošním roce. U žákovského jízdného bylo přesunuto 500 tis. Kč
z drážní na linkovou dopravu. V současné době je s Českými drahami projednáváno, jakým
způsobem se do žákovského jízdného promítne případné stanovení DPH.
Kraj Vysočina vynaloží v roce 2010 na financování ZDO ve veřejné drážní osobní dopravě (dále
jen VDOD) 258,135 milionů korun. Žákovské jízdné na rok 2010 ve VDOD je schváleno ve výši
6,5 mil. Kč. Rozsah ZDO ve veřejné linkové osobní dopravě (dále jen VLOD) je schválen ve výši
256,922 mil. Kč. Žákovské jízdné na rok 2010 ve VLOD je schváleno ve výši 23,730 mil. Kč. Vše
při zachování stejného objemu kilometrů jako v roce 2009.
Libor Joukl informoval, že kraj Vysočina uzavřel s Českými drahami oboustranně výhodnou
desetiletou smlouvu, která mimo jiné zavazuje dopravce k zachování stejného objemu ročně
ujetých vlakokilometrů.
Dále informoval, že byla uskutečněna výzva na obnovu kolejových vozidel z prostředků ROP
Jihovýchod. České dráhy nakoupí z vlastních zdrojů a z této dotace 17 nových vozů.
Jindřichohradecké místní dráhy použijí dotaci ROP Jihovýchod na rekonstrukci stávajícího
vozového parku.
Během jednání opustil zasedání člen komise Václav Kodet.
Usnesení 017/07/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti na rok 2010.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
7. Informace k výsledné podobě akcí zařazených do příloh D 1, 2 rozpočtu roku 2010
Hana Strnadová informovala, že rozpočet na rok 2010 bych schválen v objemu, v jakém byl
předložen. Příloha D2 – Investice do silnic II. a III. tříd – je schválena částka 135 mil. Kč, z toho
35 mil. Kč tvoří smluvně uzavřené závazky, které přechází do příštího roku.
Příloha D1 – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů – pro rok 2010 byl schválen
rozpočet ve výši 124 285 tis. Kč.
Jmenovité akce a jejich rozsah bude projednán radou kraje na přelomu ledna a února 2010.
Členové komise vzali na vědomí informace k výsledné podobě akcí zařazených do příloh D 1, 2
rozpočtu roku 2010.
Vzhledem k současné ekonomické situaci přijali členové dopravní komise toto usnesení:
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Usnesení 018/07/2009/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
aby přesun plateb z letošního roku na rok 2010 nebyl na úkor ponížení schváleného rozpočtu v
kapitole Doprava na rok 2010.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
8. Diskuse, různé
V rámci tohoto bodu byla řešena problematika placení mýtného pro automobily nad 3,5 tuny
a spor s Radimem Jančurou, ředitelem Student Agency.
9. Závěr
Termín příštího zasedání byl předběžně stanoven na pátek 29. ledna 2010, 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 21. 12. 2009
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