PLÁN ČINNOSTI DOPRAVNÍ KOMISE NA ROK 2013
Obsah jednání se může měnit v závislosti na případných změnách vzniklých
skutečností k projednání v dopravní komisi a podle stavu zpracování koncepčních materiálů.
Program bude doplňován o aktuální úkoly vyplývající z usnesení Rady Kraje Vysočina a o
aktuálně řešené problémy v samostatné působnosti kraje.
Každý člen komise může navrhnout projednání dalšího tématu, popis problému a
návrh řešení předá 14 dní před jednáním komise předsedovi komise (ve smyslu čl. 2 odst. 3
a 4 jednacího řádu).
Pravidelné body jednání:
- Projednání požadavků měst a obcí;
1.
-

čtvrtletí:
Zvýšení finančních prostředků v příloze D2 rozpočtu z přebytku hospodaření 2012;
Plán údržby a oprav silnic II. a III. třídy;
Dopravní plán Kraje Vysočina;
Dopravní obslužnost Kraje Vysočina;
Jízdní řády vlaků a autobusů, návaznost spojů vlaků a autobusů;
Dopravní systém Kraje Vysočina;
Systém řízení KSÚSV Krajem Vysočina;
Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích - Grantové
programy;
Silniční sít na území Kraje Vysočina;
Stav silniční sítě v majetku kraje;
Činnost KSÚSV;
KSÚSV ekonomický rozbor;

2. čtvrtletí:
- Plán zimní údržby silnic;
- Bezpečnost na silnicích, nehodové úseky (pozvání zástupce Policie ČŘ, odboru služby
dopravní policie);
- Běžná údržba silnic;
- Běžná údržba mostů a propustků;
- Svislé a vodorovné dopravní značení;
- Kácení a náhradní výsadba stromů, ošetřování stromořadí;
- Doplňková činnost KSÚSV;
- Skladba a využití mechanizace KSÚSV;
- Průběh akcí souvislé údržby, oprav a investic;
- Návrh akcí do přílohy D1, D2 a EU rozpočtu 2014;
3.
-

čtvrtletí:
Přetěžování vozidel a jejich vážení;
Systém kontrol a reklamací závad v záruční lhůtě na dokončených akcích silnic a mostů;
Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí;
Protihluková opatření, Akční hlukové plány;
Příprava rozpočtu 2014 v oblasti dopravy;

4.
-

čtvrtletí:
Dálnice a silnice I. třídy (pozvání zástupce ŘSD Jihlava Ing. Tesařová)
Cyklostezky;
Železniční přejezdy – bezpečnost (pozvání zástupce Správy železniční dopravní cesty);
Mýtný systém na silnicích I. a II. třídy;
Pachové ohradníky;
Veřejná letiště;
Informace o dopravě a silniční síti na webu Kraje Vysočina a KSÚSV;
Plán činnosti dopravní komise 2014.
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