Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2021
konaného dne 8. 4. 2021
Přítomni:
1. Vladimír Malý

7. Václav Venhauer (předseda)

2. Josef Jambor

8. Petr Piáček

3. Jana Nagyová

9. Aleš Kratina

4. Jan Kerber

10. Milan Mokrý

5. Ondřej Tůma

11. Zdeněk Navrátil (místopředseda)

6. Jan Mokříš

12. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Josef Komínek

2. Hana Škodová

Hosté:
1. Miroslav Houška (náměstek hejtmana)
2. Martin Hyský (předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21)
3. Pavel Bartoš (KrÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství)
4. Veronika Vošická Buráňová (BESIP)
5. Zdeněk Vosmek (Odborový svaz Doprava)
6. Radovan Necid (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
3. Projednání návrhu na stálého hosta z KOUS Vysočina, z.s.;
4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;
5. Veřejná doprava Vysočiny – informace z oblasti veřejné dopravy;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
Václav Venhauer, 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 9 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání č. 1/2021
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
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2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Václav Venhauer provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z posledního zasedání dopravní
komise.
Na zasedání se dostavili členové komise Jan Kerber a Jan Mokříš.
3. Projednání návrhu na stálého hosta z KOUS Vysočina, z.s.
Václav Venhauer informoval členy komise o žádosti o účast zástupce KOUS Vysočina, z.s.,
v režimu stálého hosta na zasedáních dopravní komise. Sdělil, že rada kraje svůj názor na to,
kdo by měl být stálým hostem, již vyjádřila jmenováním členů a stálých hostů. Konečné
rozhodnutí je na dopravní komisi.
Usnesení 002/01/2021/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s účastí zástupce KOUS Vysočina, z.s. jako stálého hosta na zasedáních Dopravní komise
Rady Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (1 proti, 3 se zdrželi).
4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová předložila následující informace:
- zahájení stavební sezóny;
- schválení rozpočtu KSÚSV na letošní rok;
- kufříky pro žáky 1. tříd ZŠ – ODSH bude zajišťovat dodávku reflexních předmětů
s bezpečnostní tématikou;
- odsouhlasení smlouvy se SFDI – KSÚSV bude mít k dispozici 354 mil. Kč na souvislé
opravy silnic a 17 mil. Kč na akce podporující bezpečnost silničního provozu. Odbor
dopravy a silničního hospodářství bude mít 72 mil. Kč na přípravu staveb využitelných
pro přepravu komponent pro výstavbu NJZ elektrárny Dukovany.
Radovan Necid doplnil informace o aktuálně schváleném rozpočtu KSÚSV. Oproti minulému
roku došlo ke snížení přílohy D1A o 121 mil. Kč – souvislé opravy. Na protihluková opatření
bude k dispozici 2,5 mil. Kč.
Na příštím zasedání seznámí Radovan Necid členy komise detailně s činností příspěvkové
organizace.
5. Veřejná doprava Vysočiny – informace z oblasti veřejné dopravy
Pavel Bartoš předložil následující informace z oblasti veřejné dopravy:
- Veřejná zakázka na linkové dopravce na zajištění dopravní obsluhy Kraje Vysočina –
aktuální termín na podávání nabídek je posunut na 17. 5. 2021, do dnešního dne bylo
doručeno 79 dotazů k výběrovému řízení. Probíhá také komunikace s výrobci vozidel.
- Aktuální propad výnosů v závazku kraje z důvodu epidemie COVID-19 – za měsíce
leden a únor letošního roku je cca 30 mil. Kč ke schválenému rozpočtu. Daná informace
o propadu výnosů byla předána zástupcům AKČR, pro následná jednání s vládou ČR.
- Dočasná omezení dopravy – od 12. 4. se vrací linková doprava k řádnému jízdnímu
řádu, s víkendovým omezením, v drážní dopravě dochází k obnovení provozu k 26. 4.
2021.
- Připravovaná úprava (optimalizace) jízdních řádů.
- Koncepce v drážní dopravě po nasazení nových drážních jednotek, elektrifikaci trati 240
do Zastávky u Brna atd.
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Na základě dotazu Zdeňka Vosmeka pohovořil Pavel Bartoš o cyklopřívěsech a korekcích
jízdních řádů, podjíždění jízdních řádů, návaznosti spojů a problematice mezd řidičů.
6. Diskuze a různé
Jan Kerber vznesl dotaz na možné zúžení ochranného pásma v rámci chystané výstavby
vysokorychlostní trati.
Pavel Bartoš popsal proces aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a následně
jednotlivých územních plánů.
Miroslav
Houška
upozornil
na
webové
stránky
Správy
železnic
https://www.spravazeleznic.cz/vrt, na kterých jsou k dispozici strukturované informace.
Úkol: Na uložiště dopravní komise vložit trasu vedení VRT.
Aleš Kratina apeloval, aby v co nejkratší době došlo ke konsenzu ve věci posouzení dopravního
modelu vzniku nových zastávek u nákupního centra STOP SHOP, na ulici Znojemská v Třebíči.
Připomněl potřebu rekonstrukce komunikace II/399 z Náměště nad Oslavou na přivaděč do
Velké Bíteše.
Aleš Kratina pozval členy komise na konferenci o veřejné dopravě na Vysočině, která se
uskuteční 24. 6. 2021 v Hotelu Gustav Mahler.
Zdeněk Navrátil požádal o souhrnné informace k projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 13. 5. 2021 od 14:00 hodin.
7. Závěr
Václav Venhauer poděkoval přítomným členům a hostům za účast a ukončil zasedání.

Václav Venhauer
předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Hana Strnadová
tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 13. 4. 2021.
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