Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2022
konaného dne 10. 11. 2022
Přítomni:
1. Josef Komínek

6. Milan Mokrý

2. Josef Jambor

7. Zdeněk Navrátil (místopředseda)

3. Jana Nagyová

8. Hana Škodová

4. Lukáš Semerád

9. Hana Strnadová (tajemnice)

5. Jan Mokříš
Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Malý

4. Petr Piáček

2. Hana Stuchlík Kašpaříková

5. Aleš Kratina

3. Václav Venhauer (předseda)
Hosté:
1. Miroslav Houška (náměstek hejtmana)
2. Radovan Necid (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny)
3. Veronika Vošická Buráňová (BESIP)
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. Představení aktivit BESIP;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
Zdeněk Navrátil, místopředseda 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 7 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání č. 8/2022
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 7 hlasy schválen.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Zdeněk Navrátil provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z posledního zasedání dopravní
komise. Přítomní členové odsouhlasili plnění usnesení.
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
V průběhu jednání tohoto bodu se dostavil člen komise Lukáš Semerád.
Hana Strnadová předložila následující informace:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz











Stavby realizované v letošním roce jsou v režimu předčasného užívání kromě dvou
silničních staveb:
o III/3494 Pavlínov – průtah, zprovoznění od 11. 11. 2022
o II/347 Světlá nad Sázavou – revitalizace náměstí, předpoklad zprovoznění od
1. 12. 2022
Bylo ukončeno výběrové řízení na akci „II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH“. Kraj je
připraven do konce týdne podepsat smlouvu. Předpoklad zprovoznění stavby je do 31.
10. 2024 (na akci je přislíbena dotace ve výši 307 mil. Kč, vysoutěžená částka je ve výši
cca 575 mil. Kč vč. DPH).
Kraj Vysočina jednal se zástupci MD ČR a SFDI o přípravě a realizaci navazující části,
která je evidována pod názvem „Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy“.
Příprava této části je schválena v rámci přípravy opatření na DI využitelné pro přepravu
NTK pro NJZ EDU k financování z rozpočtu SFDI.
Dne 27. 9. 2022 byla vyhlášena výzva IROP2. V roce 2023 kraj předpokládal zahájení
realizace akcí „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“ a „II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1,
úsek 2, část 1. Realizace bude zahájena po dopracování podkladů v souladu s novou
výzvou.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje bude předložen návrh rozpočtu kraje na
rok 2023. Návrh rozpočtu kapitoly Doprava byl členům komise zaslán na uložiště.

Zdeněk Navrátil vznesl podnět na odstranění náletových dřevin u křižovatky silnic 353 a 351
mezi obcemi Zhoř a Jamné. Radovan Necid odpověděl, že situaci prověří.
Miroslav Houška doplnil finanční předpoklad stavebních akcí pro rok 2023. Z rozpočtu SFDI by
měl mít kraj k dispozici 537 mil. Kč a také vypadá, že kraj bude mít k dispozici část finančních
prostředků, které byly uloženy ve Sberbance.
Hana Strnadová doplnila, že v současné době není uzavřena soutěž na dopravce, běží
výběrové řízení na elektronické odbavení cestujících. Miroslav Houška sdělil, že v současné
době neprobíhá přeprava cestujících na úzkokolejce JHMD, společnost je v konkurzu, zatím je
zajištěna náhradní autobusová doprava. Od 11. 12. 2022 bude zajištěna pravidelná autobusová
doprava dle jízdního řádu. Jana Nagyová vznesla podnět na spuštění kampaně ve spolupráci
s Jihočeským krajem k záchraně úzkokolejky. Miroslav Houška doplnil, že kraj uvažuje o tzv.
turistickém režimu (od června do září) na této úzkokolejce, a to od roku 2024.
Dále členy komise seznámil s aktuální situací stavebních akcí – hospodaření kraje.
4. Aktuální informace z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Radovan Necid pohovořil o činnosti KSÚSV a informoval zejména o těchto tématech:
 ve skladech je maximum posypového materiálu, veškerá nezbytná technika prošla
údržbou;
 krajští silničáři mají na Vysočině v zimě na starosti údržbu téměř 5 tisíc kilometrů
komunikací, které jsou rozděleny do 114 úseků;
 na pokrytí letošní zimní sezony mají silničáři v rozpočtu přibližně 200 milionů korun.
Došlo k nárůstu cen u komodit;
 mezi nové silniční úseky, o které se budou jednotlivé provozy krajských silničářů starat,
letos přibyly i obchvaty Salačovy Lhoty, Lukavce a Velké Bíteše;
 z rozpočtu SFDI se KSÚS Vysočiny chce v příštím roce zaměřit na mosty – připravuje
opravu 22 mostů.
Přítomní členové komise vzali na vědomí tyto informace.
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5. Představení aktivit BESIP
V průběhu jednání tohoto bodu odešel člen komise Jan Mokříš.
Veronika Vošická Buráňová seznámila členy komise s aktivitami BESIPu v Kraji vysočina:
 jedná se o hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR;
 expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele;
 samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR;
 BESIP je garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
pro období 2021 – 2030;
 14 krajských koordinátorů BESIP ve 14 krajích ČR;
 akce pro veřejnost, akce pro řidiče na silnicích, semináře a besedy;
 terénní polygon Náměšť nad Oslavou.
Bližší údaje lze získat na https://besip.cz/.
Dále členy komise seznámila s portálem https://nehody.cdv.cz/.
Vyslovila podnět na zřízení společných webových stránek BESIPu a Kraje Vysočina.
6. Diskuze, různé
Lukáš Semerád vznesl dotaz na tarifní propojení do Tišnova. Hana Strnadová odpověděla, že
od termínu změny jízdních řádů dojde k rozšíření tarifu VDV na trati 250 a 256 do Tišnova. Jana
Nagyová vznesla dotaz na integraci VDV s Jihlavským dopravním podnikem. Hana Strnadová
odpověděla, že tato problematika je stále v jednání.
Přítomní členové komise vznesli podnět, aby na příštím zasedání byla připravena bližší
informace k úzkokolejce JHMD.
Úkol: Připravit bližší informace k úzkokolejce JHMD.
Odpovědnost: P. Bartoš (ODSH)
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 8. 12. 2022 od 14:00 hodin.
7. Závěr
Zdeněk Navrátil poděkoval přítomným členům a hostům za účast a ukončil zasedání.

Mgr. Zdeněk Navrátil
místopředseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Hana Strnadová
tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala Eva Oulehlová dne 14. listopadu 2022
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