Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 8/2017
konaného dne 27. 9. 2017
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Aleš Kratina (předseda)

2. Pavel Štefan

9. Petr Piáček

3. Libor Joukl

10. Josef Mach

4. Vladimír Černý (místopředseda)

11. Eva Dlouhá

5. Dalibor Pituch

12. Jaroslav Jirků

6. Josef Jambor

13. Pavel Šabata

7. Zdeněk Kenovský

14. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Radovan Necid

2. Milan Vlček

Hosté:
1. Jan Hyliš (člen rady kraje)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Jiří Antonů (RROS Vysočina)
4. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
5. Tomáš Mátl (technicko správní náměstek KSÚSV)
6. Marie Tesařová (ředitelka ŘSD Jihlava)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
3. Prezentace staveb ŘSD (Ing. Marie Tesařová, ŘSD Jihlava)
4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
5. Veřejná doprava Vysočiny – oblast Pelhřimovsko, informace z průběhu projednávání,
informace o současném stavu
6. Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina
7. Projednání požadavků měst a obcí
8. Různé
9. Závěr
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
Aleš Kratina, předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Usnesení 016/07/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje
maximalizovat úsilí při projektové přípravě projektů silniční infrastruktury připravovaných do
IROP, specifický cíl 1.1, výzva č. 70, a to zejména:
1. Identifikovat možná rizika ve všech připravovaných projektech, např. výkupy pozemků,
překážky účastníků v řízeních, technické aspekty, a přijmout opatření pro eliminaci těchto
rizik.
2. Prověřit harmonogramy projektových příprav projektů silniční infrastruktury, stanovit
předpokládané termíny podání žádostí o podporu a pravidelně vyhodnocovat plnění
těchto harmonogramů.
3. Zohlednit při výběru projektů pro spolufinancování z IROP 1.1 závěry Koncepce rozvoje
silniční sítě na území Kraje Vysočina.
017/07/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje rozhodnout
zadat vypracování technické studie na akci „II/399 Náměšť nad Oslavou – D1“.
o Aleš Kratina uvedl, že studie na akci „II/399 Náměšť nad Oslavou – D1“ bude zadána.
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise aktuální harmonogram přípravy IROP.
o Materiál byl uložen do datového uložiště dopravní komise.
Úkol: Rozeslat členům dopravní komise aktuální přehled akcí čerpaných z rozpočtu Kraje
Vysočina.
o Materiál byl uložen do datového uložiště dopravní komise.
3. Prezentace staveb ŘSD (Ing. Marie Tesařová, ŘSD Jihlava)
Aleš Kratina přivítal a představil Marii Tesařovou, ředitelku ŘSD Jihlava.
Pro členy dopravní komise byla připravena prezentace „Stavby silnic I. třídy v Kraji Vysočina“,
kterou Marie Tesařová podrobně okomentovala.
Na jednání se dostavil člen komise Vladimír Černý a Pavel Štefan.
Aleš Kratina poděkoval za prezentaci a s Marií Tesařovou se rozloučil.
4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová podala následující informace:
- Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018;
- Průběh akcí na silničních sítích pro rok 2017. Plánované akce jsou realizovány dle
harmonogramů.
- Příprava akcí na rok 2018. Z evropských akcí předpokládáme realizaci 9 staveb
v celkovém objemu cca 600 mil. Kč. Příprava dalších akcí je v běhu.
Libor Joukl požádal za KSÚSV členy dopravní komise o stanovisko k podpoře navýšení
rozpočtu na rok 2018 v souvislosti se mzdovým navýšením schváleným vládou v letošním roce.
Jan Míka uvedl, že pokud by nedošlo k navýšení rozpočtu, muselo by u KSÚSV dojít k omezení
údržby a oprav silnic.
Jan Hyliš informoval, že obdržel od KSÚSV vypracovaný rozbor nákladů po jednotlivých
položkách dle jednotlivých středisek.
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Úkol: Rozeslat členům dopravní komise ukázku rozboru nákladů zpracovaného KSÚSV.
Odpovědnost: Hana Strnadová, koordinátorka
Usnesení 018/08/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje navýšit rozpočet na rok 2018 na kapitole Doprava s určením pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny na mzdové navýšení schválené vládou v roce 2017.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).
5. Veřejná doprava Vysočiny – oblast Pelhřimovsko, informace z průběhu projednávání,
informace o současném stavu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Pavel Bartoš uvedl, že došlo k vypořádání připomínek z oblasti Pelhřimov (členům dopravní
komise byl poskytnut podkladový materiál). Dále informoval o vývoji v otázce tarifu a poskytl
základní informace o vývoji celkového projednávání jízdních řádů.
V současné době jsou rozesílány dopisy na obce, kde je již vše vyřešeno, s podobou jízdních
řádů, a s dotazy na případné financování tzv. nadstandardů.
V rámci diskuse se Pavel Bartoš vyjádřil k dotazu Petra Piáčka ohledně stížností z okresu
Pelhřimov a Havlíčkův Brod souvisejících s přesouváním přepravních výkonů na železnici. Dále
byla řešena otázka komfortu cestujících ve veřejné dopravě.
Úkol: Připravit na zasedání dopravní komise obecné stanovisko (vysvětlení), co si pod slovem
„komfort“ představuje objednatel veřejné dopravy. Vysvětlení dopravního spojení Ledče nad
Sázavou a Havlíčkova Brodu.
Odpovědnost: Pavel Bartoš, koordinátorka
Usnesení 019/08/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
vypořádání připomínek Veřejné dopravy Vysočiny oblast Pelhřimov.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jan Hyliš uvedl, že Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina je základním koncepčním
dokumentem skládajícím se z analytické a návrhové části.
Hana Strnadová doplnila, že materiál bude předložen k projednání dne 24. 10. 2017 radě kraje
a následně dne 7. 11. 2017 zastupitelstvu kraje.
Aleš Kratina uvedl, že materiál bude projednán na příštím jednání dopravní komise. Požádal
členy komise, aby případné dotazy ke Koncepci rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina vznášeli dle
možností s předstihem elektronicky na e-mailovou adresu předsedy komise.
7. Projednání požadavků měst a obcí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
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Městys Stařeč
Aleš Kratina uvedl, že dne 14. 9. 2017 obdržela Hana Strnadová dopis městyse Stařeč se
žádostí o předložení požadavku na jednání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina. Jedná se
o požadavek na vytvoření studie společensko-ekonomických přínosů tzv. „Stařečské spojky“.
Studie společensko-ekonomických přínosů by byla po zpracování předána státní organizaci
SŽDC ke zpracování technické studie. Poté by byla tato spojka zařazena do ZÚR kraje a ÚP
obce.
Usnesení 020/08/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje odeslání žádosti na SŽDC ke zpracování studie společensko-ekonomických přínosů
tzv. „Stařečské spojky“.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
8. Různé
Jan Míka uvedl, že KSÚSV byl zpracován zimní operační plán a odeslán na ODSH. Při jednání
na krajském štábu byla řešena změna údržby na silnici I/38 „přivaděč na dálnici“. Nově by mělo
přivaděč udržovat středisko SSÚD, které ale dosud neobdrželo kladné stanovisko na své
požadavky na navýšení strojů a personálního zajištění na zimní údržbu tohoto úseku. Jan Míka
předložil jak mapový podklad, tak nesouhlasné stanovisko Policie ČR. Upozornil členy dopravní
komise na problém, který může nastat v zimě, kdy přivaděč nebude uklizen a budou zde fronty
kamionů a osobních automobilů. Jan Míka předal předsedovi dopravní komise zápis
s projednání zimního operačního plánu s výtkou ředitele KSÚSV.
Jan Hyliš uvedl, že o této problematice bude informován hejtman kraje.
Usnesení 021/08/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje iniciovat u Ministerstva dopravy ČR změnu zimní údržby na přivaděči I/38.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Termín příštího zasedání byl stanoven na 12. října 2017, od 13.00 hodin.
9. Závěr
Aleš Kratina poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.
Aleš Kratina
předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Hana Strnadová
tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 3. 10. 2017.
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