Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 7/2021
konaného dne 11. 11. 2021
Přítomni:
1. Josef Komínek

4. Václav Venhauer (předseda)

2. Ondřej Tůma

5. Zdeněk Navrátil (místopředseda)

3. Jan Mokříš

6. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Malý

5. Petr Piáček

2. Josef Jambor

6. Aleš Kratina

3. Jana Nagyová

7. Milan Mokrý

4. Jan Kerber

8. Hana Škodová

Hosté:
1. Pavel Bartoš (KrÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství)
2. Veronika Vošická Buráňová (BESIP)
3. Radovan Necid (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny)
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. Aktuální informace z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny;
5. Veřejná doprava Vysočiny – informace z oblasti veřejné dopravy;
6. Informace k návrhu rozpočtu na rok 2022;
7. Diskuze, různé;
8. 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 komise není usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými členy komise schválen. K zápisu ze
zasedání č. 6/2021 nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Václav Venhauer provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z posledního zasedání dopravní
komise.
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3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová předložila následující informace:
- okružní křižovatka v Telči bude zprovozněna od 15. 11., všechny ostatní stavby jsou
dokončeny, případně zazimovány;
- IROP II – čeká se na metodiku nového plánovacího období;
- od 15. 11. bude jmenován vedoucím oddělení investičního a správy komunikací
Ing. Stanislav Juránek;
- Bezpečná silnice 2022 – program Fondu Vysočiny na podporu zvýšení bezpečnosti na
pozemních komunikacích, celkový objem finančních prostředků 1 mil. Kč, žádosti bude
možné předkládat do 14. 4. 2022.
Usnesení 004/07/2021/DK (hlasováno elektronicky)
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit program „Bezpečná
silnice 2022“.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
4. Aktuální informace z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Radovan Necid uvedl, že akce realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny jsou
financovány ze dvou základních zdrojů – rozpočet Kraje Vysočina (příloha D1A a D1B rozpočtu)
306,5 mil. Kč a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury získala 422 mil. Kč (330 mil. Kč
na opravy silnic II. a III. třídy, 24 mil. Kč na nehodové úseky a 67 mil. Kč na opravu mostů).
V součtu obdržela KSÚSV 750 mil. Kč. V letošním roce bylo realizováno 114 akcí, z nichž k 8.
11. bylo 99 zprovozněno. Následně pohovořil také o stavu soli a inertního posypu a problémech
s dodávkami Adblue a zvýšených cenách nafty. Zimní údržba je připravená, proběhla přestavba
techniky. Zvažuje se zavedení opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a rozdělení dělníků
do dvou skupin, které se nebudou vzájemně potkávat.
5. Veřejná doprava Vysočiny – informace z oblasti veřejné dopravy
Pavel Bartoš předložil následující informace z oblasti veřejné dopravy:
- Došlo k vyhodnocení zadávací dokumentace procesu jednacího řízení bez uveřejnění na
nové linkové dopravce od 12. 12. 2021. V příštím týdnu bude materiál schvalovat rada
kraje, následně dojde k podpisu smluv. Kraj Vysočina je rozdělen do 8 oblastí
s podoblastmi. Rozdíly oproti stávající smlouvě – vyšší požadavky na standard (stáří
vozidel, vybavení, atd.) a odbavování cestujících. Došlo k vyjmutí poplatku za využití
autobusového nádraží z ceny dopravního výkonu dopravců.
- Finalizují se podoby licencí a jízdních řádů, zejména východní části Třebíčska.
6. Informace k návrhu rozpočtu na rok 2022
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál – Rozpočet Kraje Vysočina na rok
2022 – včetně komentáře.
Hana Strnadová sdělila, že návrh rozpočtu (kapitola Doprava), kopíruje návrh rozpočtu na
letošní rok. Výjimkou je položka Silnice – investice v dopravě, která je v tuto chvíli ve výši 50 %
letošního rozpočtu. Následně popsala proces tvorby a přípravy rozpočtu. Rozpočet evropských
projektů – v plánu je dokončení staveb a zahájení a realizace staveb ve výši 1,1 mld. Kč
(největší akcí je II/602 Jihlava – obchvat, část JIH).
Pavel Bartoš dodal, že rizikem je přehodnocení slevového systému ve veřejné dopravě.
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7. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 9. 12. 2021 od 14:00 hodin.
8. 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 16. 11. 2021.
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