Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 10. 1. 2019
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Aleš Kratina (předseda)

2. Pavel Štefan

9. Petr Piáček

3. Libor Joukl

10. Eva Dlouhá

4. Vladimír Černý (místopředseda)

11. Jaroslav Jirků

5. Dalibor Pituch

12. Pavel Šabata

6. Josef Jambor

13. Hana Strnadová (tajemnice)

7. Zdeněk Kenovský
Nepřítomni (omluveni):
1. Radovan Necid

3. Josef Mach

2. Milan Vlček
Hosté:
1. Jan Hyliš (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Jiří Antonů (RROS KV)
4. Jiří Ješeta (České dráhy, a. s.)
5. Helena Štěpánková (České dráhy, a. s.)
6. Michal Štěpán (České dráhy, a. s.)
7. Lenka Horáková (České dráhy, a. s.)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;
Program Fondu Vysočiny - Bezpečná silnice 2019;
Zajištění drážní dopravy pod objednávkou Kraje Vysočina od 15. 12. 2019;
Různé;
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. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
2. Zajištění drážní dopravy pod objednávkou Kraje Vysočina od 15. 12. 2019;
3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;

4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;
5. Program Fondu Vysočiny - Bezpečná silnice 2019;
6. Různé;
7. Závěr.
Takto upravený návrh programu jednání byl přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Zajištění drážní dopravy pod objednávkou Kraje Vysočina od 15. 12. 2019
Aleš Kratina přivítal zástupce Českých drah, a. s., kteří prezentovali nabídku dopravce České
dráhy, a. s. na zajištění drážní dopravy Kraje Vysočina od 15. 12. 2019. Nabídka byla
zpracována ve dvou variantách, a to jak za využití stávající vozby po celou dobu kontraktu, tak i
ve variantě s obnovou železničních kolejových vozidel v průběhu trvání smlouvy. Uzavření nové
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících je nezbytné realizovat nejpozději do března
2019, a to ve vazbě na prohlášením o dráze stanovený termín pro rezervování kapacity
dopravní cesty jízdní řád 2019/2020 u SŽDC. Termín pro uzavření objednávky přednostní
kapacity dopravní cesty je 15. 4. 2019. K tomuto datu je již nutno mít uzavřený smluvní vztah.
V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Petr Piáček, Pavel Štefan a stálý
host Jiří Antonů.
Následně proběhla rozsáhlá diskuse.
Usnesení 001/01/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout v souladu s § 18 písm.
a) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů uzavřít smlouvu s dopravcem České dráhy, a. s., Nábřeží
L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, dle varianty počítající s obnovou železničních kolejových
vozidel s nasazením od jízdního řádu 2023/2024.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Usnesení 012/10/2018/DK Dopravní komise Rady Kraje Vysočina souhlasí s předloženým
materiálem k návrhu budoucího obsazení službami jednotlivých železničních stanic.
Usnesení 013/10/2018/DK Dopravní komise Rady Kraje Vysočina schvaluje Plán činnosti
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019.
- radě kraje bude plán činnosti předložen ke schválení dne 22. 1. 2019.
4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová informovala o těchto záležitostech:
- uzavírá se rok 2018, do roku 2019 se převádí finanční prostředky ve výši 29 mil. Kč;
- realizace výběrových řízení – kraj obdržel nabídky na stavbu II/353 Nové Veselí –
obchvat, je uzavírána smlouva na stavbu II/130 Golčův Jeníkov – D1, úsek Ledeč
nad Sázavou - Hradec.
Pavel Bartoš podal tyto informace k dopravní obslužnosti:
- Jindřichohradecké místní dráhy – řeší se návrh dodatku smlouvy na konec roku 2018
a na rok 2019;
- změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., upravující výši minimální mzdy – dopad do
rozpočtu kraje – navýšení o 28 mil. Kč.
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Usnesení 002/01/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina stanovit rozsah veřejné linkové
osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do
405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5
mil. počtu ujetých km. Současně schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 28 733 915 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva o částku 28 733 915 Kč na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě
způsobené změnou nařízení vlády č. 567/2006 Sb., upravující výši minimální mzdy.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Program Fondu Vysočiny - Bezpečná silnice 2019
Členové komise obdrželi s předstihem návrh výzvy k předkládání projektů programu „Bezpečná
silnice 2019“.
Usnesení 003/01/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit program „Bezpečná
silnice 2019“.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Různé
Na základě dotazu Aleše Kratiny proběhla diskuse k plánované opravě mostu II/351 na ulici
Hrotovická v Třebíči.
Došlo ke změně termínu únorového zasedání dopravní komise z původně plánovaného 7. 2. na
21. 2. 2019.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 24. ledna 2019, od 13.00 hodin, v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
7. 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 10. 1. 2019.
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