Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2020
konaného dne 11. 6. 2020
Přítomni:
1. Vladimír Malý

7. Alena Malá

2. Pavel Štefan

8. Aleš Kratina (předseda)

3. Vladimír Černý (místopředseda)

9. Petr Piáček

4. Dalibor Pituch

10. Josef Mach

5. Josef Jambor

11. Eva Dlouhá

6. Zdeněk Kenovský

12. Pavel Šabata

Nepřítomni (omluveni):
1. Libor Joukl

3. Jaroslav Jirků

2. Milan Vlček

4. Hana Strnadová (tajemnice)

Hosté:
1. Jan Hyliš (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (KrÚ, ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Pavel Bartoš (KrÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství)
4. Jiří Antonů (RROS KV)
5. Radovan Necid (KSÚSV)
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. Projekt Veřejná doprava Vysočiny – shrnutí aktuálního stavu;
5. Výsledek hospodaření KSÚSV za rok 2019;
6. Přestavba silnice I/23 v úseku Červená Hospoda – Vladislav (včetně obchvatu Třebíče);
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.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Na minulém zasedání nebylo přijato žádné usnesení.

Došlo ke sloučení bodů programu č. 3 a 4.
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství; Projekt Veřejná
doprava Vysočiny – shrnutí aktuálního stavu
Pavel Bartoš předložil následující informace:
- Slavice – Výčapy – KSÚSV sleduje stav pozemní komunikace, objízdná trasa by měla
končit na konci června, následně bude řešena otázka případné opravy;
- informace ke stavbám uloženy na uložiště dopravní komise.
- vysokorychlostní trať – dvě varianty PK4 a SK4, situace tras bude vložena na uložiště
dopravní komise.
Usnesení 003/05/2020/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje sledovat trasu varianty vysokorychlostní trati SK4 se současným napojením města
Jihlavy.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Petr Piáček vznesl dotaz na vyčíslení ztráty ve veřejné dopravě v souvislosti s pandemií
koronaviru.
Pavel Bartoš sdělil, že ztráta za měsíce březen a duben je v linkové dopravě vyčíslena na
29 mil. Kč a v drážní dopravě na 9 mil. Kč. Do konce roku je očekávaná ztráta ve výši cca
60 mil. Kč v linkové dopravě. Dle informací ministerstva dopravy řeší propad tržeb v rámci
objednávek obcí ministerstvo se zástupci Svazu měst a obcí České republiky.
Na uložiště dopravní komise bude vložena tabulka s posouzením ekonomických dopadů
jednotlivých autobusových dopravců v Kraji Vysočina, dle požadavku ministerstva dopravy.
Ze zasedání se omluvil a odešel člen komise Petr Piáček.
5. Výsledek hospodaření KSÚSV za rok 2019
Radovan Necid informoval o výsledku hospodaření KSÚSV za rok 2019. Pohovořil zejména
o těchto tématech:
- KSÚSV dosáhla hospodářského výsledku ve výši 18 381 mil. Kč, v hlavní činnosti byl
zisk 1 441 mil. Kč, v doplňkové činnosti 16 940 mil. Kč;
- obrat v hlavní činnosti činil v roce 2019 1 329 mil. Kč, v doplňkové činnosti 77 mil. Kč;
- čerpání investičních prostředků celkově činilo 427 mil. Kč;
- KSÚSV zaměstnávala v roce 2019 celkem 706 přepočtených zaměstnanců, z tohoto 519
dělníků a pomocných pracovníků a 187 THP. Průměrná mzda činila v roce 2019 částku
32 094 Kč hrubého za měsíc;
- KSÚSV zahájila v roce 2019 celkem 172 zadávacích řízení dle zákona o zadávání
veřejných zakázek, z toho bylo 42 realizováno formou nadlimitní veřejné zakázky,
18 podlimitních veřejných zakázek a 112 zakázek malého rozsahu;
- v roce 2019 bylo v rámci souvislých akcí na silniční síti opraveno 240 km silnic II. a III.
třídy. 143 km silnic bylo opraveno technologií ACO a 96 nátěrovou technologií nebo
mikrokobercem. 28 staveb se týkalo oprav a rekonstrukcí mostů, 10 oprav a rekonstrukcí
opěrných zdí a 2 akce oprav a staveb propustků;
- porovnání hospodářského výsledku po zdanění v letech 2006 – 2019;
- investiční úvěr;
- rozpočtové zabezpečení 2019;
- dotace, odpisy, majetková činnost, protihluková opatření;
- zdroje financování KSÚSV;
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akce D1B rozpočtu Kraje Vysočina;
rozdělení hospodářského výsledku – 10 % do fondu odměn, 90 % do fondu rezervního
s následným převodem celé částky do fondu investic;
digitalizace KSÚSV.

6. Přestavba silnice I/23 v úseku Červená Hospoda – Vladislav (včetně obchvatu Třebíče)
Aleš Kratina uvedl, že se jedná o soubor tří staveb – obchvat obce Vladislav, homogenizace
silnice Vladislav – Třebíč a obchvat Třebíče. Přestavba silnice I/23 a obchvat Třebíče souvisí
s novým zdrojem v Jaderné elektrárně Dukovany.
Obchvat obce Vladislav – existuje investiční záměr a zpracovává se dokumentace pro územní
rozhodnutí.
Homogenizace silnice Vladislav – Třebíč – stávající komunikace naváže na stavbu obchvatu,
dojde k výškovému a směrovému narovnání a rozšíření v celé délce na 9,5 metru.
Tyto dvě akce jsou ve fázi projektování dokumentace pro stavební rozhodnutí, zahájení
výstavby se předpokládá v roce 2027/2028.
Obchvat města Třebíč – s ohledem na aktuální technické předpisy na silnici I. třídy bude muset
být vybudován podchod, byla vytvořena protihluková studie, ze které vyplývá, že hlukové limity
nebudou překročeny. Na počátku roku 2021 má být podána žádost o územní povolení. Práce by
měly být zahájeny na počátku roku 2026.
Situační výkresy budou vloženy na uložiště dopravní komise.
Na základě požadavku členů komise bude do programu příštího zasedání zařazen bod
informující o aktuálním stavu obchvatů Okříšek, Zašovic a Brtnice.
7. Různé
V rámci tohoto bodu byl diskutován příspěvek obcí do společného fondu v rámci dopravní
obslužnosti.
Aleš Kratina pozval členy komise na seminář, který se bude konat 24. září 2020 v Jihlavě a bude
se týkat veřejné dopravy.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 17. září 2020, od 13.00 hodin, v Hotelu Gustav
Mahler.
8. Závěr
Aleš Kratina poděkoval přítomným členům a hostům za účast a ukončil zasedání.

Aleš Kratina
předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 16. 6. 2020.
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