Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 10/2018
konaného dne 13. 12. 2018
Přítomni:
1. Dalibor Pituch

8. Petr Piáček

2. Josef Jambor

9. Josef Mach

3. Zdeněk Kenovský

10. Jaroslav Jirků

4. Radovan Necid

11. Hana Strnadová (tajemnice)

5. Aleš Kratina (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Malý

5. Milan Vlček

2. Pavel Štefan

6. Eva Dlouhá

3. Libor Joukl

7. Pavel Šabata

4. Vladimír Černý (místopředseda)
Hosté:
1. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;
4. Veřejná doprava Vysočiny;
5. Projednání požadavků měst a obcí;
6. Plán činnosti komise na rok 2019;
7. Různé;
8. 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.
Aleš Kratina omluvil radního pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jana Hyliše.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Bylo dohodnuto, že se k materiálu do datového uložiště přidají také vzory žádostí o licence.
Splněno - vloženo do datového uložiště.
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová informovala o těchto záležitostech:

Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina (RAP) uvádí disponibilní alokaci pro
modernizaci komunikací II. a III. třídy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
ve výši 2,58 mld. Kč na 85 % (podíl ERDF) způsobilých výdajů podpořených projektů. To
předpokládá dosáhnout částky způsobilých výdajů po vyúčtování ve výši přesahující 3 mld. Kč.
Z tohoto důvodu Kraj Vysočina uskutečňoval přípravu projektů v souhrnné hodnotě přesahující
3,5 mld. Kč. Cílem bylo realizovat především stavby obchvatů, jejichž výstavba přispěje
k modernizaci Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Průběžná výše způsobilých výdajů k 21. 12.
2018 (konec výzvy) u projektů Kraje Vysočina skutečně přesáhla hodnotu 3 mld. Kč. Problémem
je, že částka alokovaná v RAP není závazná a každý kraj k jejímu čerpání přistoupil odlišným
způsobem. Navíc došlo k navýšení alokace výzvy, což přispělo k nekoordinovanému
předkládání žádostí o podporu na úrovni regionů.
Aktuální hodnota předpokládaného čerpání alokace dle RAP dosahuje hodnoty 80 %. Při
započtení podílu ERDF všech předložených projektů se dostáváme na hodnotu přesahující
120 % alokace dle RAP.
Probíhá výběrové řízení na zhotovitele staveb:
- II/353 Nové Veselí – obchvat,
- II/353 Velký Beranov – obchvat,
- II/360 Střítež – Štěpánovice.
Dále se soutěží skupina koordinátorů BOZP a technických dozorů staveb.
Dalibor Pituch doporučil vedení kraje volit jinou stylistiku svých deklarací.
Dostavba zpevněné dráhy na letišti Jihlava – připravuje se od roku 2014, nyní se podařilo získat
pravomocné územní rozhodnutí. Dne 15. 1. 2019 se uskuteční jednání, na kterém bude
projednán další postup v této věci. Kraj Vysočina by se měl podílet polovinou nákladů,
maximálně do výše 30 mil. Kč.
4. Veřejná doprava Vysočiny
Pavel Bartoš se vrátil k materiálu, který byl členům komise předložen na minulém zasedání,
a který se týká obsazenosti a vybavení pokladen v jednotlivých železničních stanicích. Je
tendence v jednotlivých stanicích omezovat poskytované služby. Prodej jízdních dokladů bude
uskutečňován především strojvedoucím z okénka nebo od vlakové čety, počítá se také
s rozvojem elektronického odbavování cestujících.
Usnesení 012/10/2018/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s předloženým materiálem k návrhu budoucího obsazení službami jednotlivých železničních
stanic.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Pavel Bartoš dále pohovořil o nabídce pronájmu 3 motorových vozidel s kapacitou 126 míst.
Dopravce musí jednotky pronajímat na 10 let, ale v rámci Kraje Vysočina by byly jednotky do
doby, než by došlo k předpokládané obnově kolejových vozidel, to je na 3 - 4 roky s tím, že by
kraj měl opční právo na prodloužení pronájmu. Pronájem činí 30 tis. Euro na jednotku za měsíc.
Byl kladen důraz na to, aby se Kraj Vysočina nezavázal k delšímu pronájmu, než je nezbytně
nutné. Vše je závislé na tom, jak bude uzavřena smlouva s dopravcem na zajištění dopravy od
15. 12. 2019.
V současné době probíhá jednání a příprava zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na
linkovou dopravu v Kraji Vysočina. Cílem je vypsat veřejnou zakázku začátkem roku 2019.
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Stávající smlouvy končí k 1. 11. 2019. Období mezi 1. 11. 2019 a 15. 12. 2019 bude řešeno
postupem navrženým administrátory veřejných zakázek Kraje Vysočina.
Pavel Bartoš pohovořil také o aktuálních jízdních řádech.
5. Projednání požadavků měst a obcí
Na odbor dopravy a silničního hospodářství nebyly žádné nové požadavky měst a obcí
doručeny.
6. Plán činnosti komise na rok 2019
Členové komise obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti komise na rok 2019.
Aleš Kratina uvedl, že předložený plán činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok
2018. V případě potřeby může být v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly
a problémy.
Byly stanoveny tyto termíny jednání dopravní komise v 1. pololetí 2019:
10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 3., 11. 4., 16. 5, 20. 6.
Usnesení 013/10/2018/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Různé
Aleš Kratina informoval, že na únorové zasedání dopravní komise by rád pozval krajského
cyklokoordinátora Ing. Petra Stejskala.
24. 1. 2019 se zasedání dopravní komise zúčastní regionální ředitelka Českých drah.
Následně proběhla krátká diskuse týkající se rámcových smluv v rámci VDV.
Aleš Kratina promítnul video, které zhodnotilo dvouletou činnost dopravní komise.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 10. ledna 2019, od 13.00 hodin, v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
8. Závěr
Aleš Kratina poděkoval přítomným členům a hostům za účast a ukončil zasedání.

Aleš Kratina
předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Hana Strnadová
tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 17. 12. 2018.
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