Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2019
konaného dne 24. 1. 2019
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Aleš Kratina (předseda)

2. Pavel Štefan

9. Milan Vlček

3. Libor Joukl

10. Petr Piáček

4. Vladimír Černý (místopředseda)

11. Josef Mach

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. Eva Dlouhá

Hosté:
1. Jan Hyliš (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Jiří Antonů (RROS KV)
4. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
5. Radek Handa (ODSH)
6. Lenka Matoušková (ORR)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;
Prezentace projektu RUMOBIL;
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, který byl přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Aleš Kratina přivítal Jana Míku, ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, radního Kraje
Vysočina Jana Hyliše a omluvil pozdější příchod místopředsedy komise Vladimíra Černého.

2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
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 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 003/01/2019/DK Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje
Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit program „Bezpečná silnice 2019“.
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová podala následující informace:
- rada kraje rozhodla o zhotovitelích těchto akcí:
o II/353 Velký Beranov – obchvat
o stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava
o II/353 Nové Veselí – obchvat
o II/360 Střítež – Štěpánovice;
- byla vyhlášena výběrová řízení na tyto stavby:
o II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka
o II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba (úseky Olešná – Strměchy,
Hubenov – Dušejov)
o II/602 Stránecká Zhoř – průtah;
- pokračuje příprava akcí registrovaných do IROPu;
- bylo doručeno rozhodnutí ze SFDI o přidělení finančních prostředků na přípravu opatření
na silniční síti pro přepravu NTK pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.
Pavel Bartoš pohovořil o sporu s Jindřichohradeckými místními drahami.
Aleš Kratina požádal Jana Míku o součinnost při řešení problému při výstavbě autobusových
zastávek v Třebíči u nákupního centra Stop Shop.
V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové dopravní komise Vladimír Malý, Vladimír
Černý a Libor Joukl.
4. Prezentace projektu RUMOBIL
Aleš Kratina přivítal Lenku Matouškovou a Radka Handu, kteří členy komise seznámili
s projektem RUMOBIL.
Lenka Matoušková podala základní informace o projektu, jehož cílem je zlepšení kvality veřejné
hromadné dopravy ve venkovských oblastech prostřednictvím jejich napojení na evropskou
a národní dopravní síť.
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Radek Handa pohovořil o pilotní aktivitě projektu, která se týká zavedení a zkušebního provozu
nových spojů veřejné dopravy.
Zasedání opustil člen komise Dalibor Pituch.
Petr Piáček požádal o bližší informace ke společné strategii a prognóze poptávky v jednotlivých
regionech.
Lenka Matoušková sdělila, že tyto podkladové materiály budou panu Piáčkovi zaslány emailem.
5. Různé
V rámci tohoto bodu bylo řešeno financování projektů z IROPu, rychlíky na lince Brno - Jihlava
(objednávka ze strany ministerstva dopravy bude uložena na datové uložiště dopravní komise),
oprava silnice Třebíč – Velké Meziříčí, v části za Trnavou po odbočku na Nárameč a náhradní
doprava v případě nehody na železnici.
Jan Míka uvedl, že výsledek hospodaření KSÚSV v tuto chvíli není známý, v současné době
probíhá hlavní účetní závěrka. Pohovořil také o problémech v soutěžích na projekční činnost
a zhoršujícím se technickém stavu přemostění u třebíčské nemocnice. Zhodnotil také rok 2018,
kdy se opravilo 270 km silnic, což je nejvíc za dobu trvání KSÚSV.
Do programu na příští zasedání dopravní komise bude zařazen bod „Hospodaření KSÚSV za
rok 2018“.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 21. února 2019, od 13.00 hodin, v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
6. 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 28. 1. 2019.
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