Zápis z jednání
Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2011
konaného dne 15. 4. 2011
Přítomni:
1. Miroslav Báňa

7. Stanislav Jirků

2. Jaroslav Doležal

8. Milan Plodík

3. Luboš Kabátek

9. Jaroslav Lebruška

4. Petr Horák

10. Václav Kodet

5. Vladimír Černý (předseda)

11. Hana Strnadová (tajemnice)

6. Jan Nekula (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Jež
Hosté:
1. Libor Joukl (náměstek hejtmana)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Pavla Radová (Svaz důchodců, ČR, o. s. MO)
4. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
5. Rudolf Karpíšek (ekonomický náměstek KSÚSV)
Program:
1. Zahájení;
2. Informace o prověrce spojů ve veřejné linkové osobní dopravě;
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou);
4. Informace o finančním plánu KSÚSV na rok 2011;
5. Diskuse, různé;
6. Závěr.
1. Zahájení
Vladimír Černý, předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
2. Informace o prověrce spojů ve veřejné linkové osobní dopravě
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Libor Joukl informoval, že materiál bude předložen 26. 4. 2011 radě kraje a 10. 5. 2011
zastupitelstvu kraje.
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Okomentoval prezentaci týkající se základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina v roce 2011.
Připomněl, že v roce 2010 bylo na provoz veřejné drážní osobní dopravy čerpáno z rozpočtu
kraje 264 mil. Kč a na veřejnou linkovou osobní dopravu 279 mil. Kč, včetně žákovského
jízdného.
Průměrné náklady dopravců činí 29,16 Kč/km. Průměrná tržba na spojích navrhovaných
k nefinancování ze strany kraje Vysočina je 0,76 Kč/km. Prověřeny byly všechny spoje, které
mají tržby nižší než 3 Kč/km, těchto spojů bylo 1143. Z tohoto počtu zůstalo 260 spojů
navržených k nefinancování ze strany kraje Vysočina. Po projednání se starosty dotčených obcí
zůstalo 213 spojů navržených k vyřazení z financování ze základní dopravní obslužnosti kraje
Vysočina. Spolufinancováno z rozpočtu obcí a kraje bude 15 spojů a u 43 spojů byly projednány
určité změny.
Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejné drážní osobní dopravy na rok 2011 zůstává ve
stejném rozsahu jako v roce 2010 mimo trati Moravské Budějovice – Jemnice.
Průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Jaroslav Doležal a Stanislav Jirků.
Následně proběhla k tomuto tématu diskuse a bylo přijato usnesení:
Usnesení 002/03/2011/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
schvaluje
předložený materiál týkající se racionalizace a efektivity spojů ve veřejné linkové osobní dopravě
a
doporučuje
jej zastupitelstvu kraje ke schválení
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Libor Joukl informoval také o žádosti města Jemnice o objednání veřejné drážní osobní dopravy
na trati Moravské Budějovice – Jemnice v rozsahu 4 párů osobních vlakových spojů denně.
Usnesení 003/03/2011/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
aby odbor dopravy a silničního hospodářství prověřil možnost další budoucnosti trati Moravské
Budějovice – Jemnice u Správy železniční a dopravní cesty.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou)
Herlify - Mírovka
Žádost o opravu silnice III/03814 v úseku Herlify – Mírovka u Havlíčkova Brodu v délce 1,8 km,
včetně rekonstrukce mostu přes řeku Šlapanku v obci Mírovka.
Dle zjištění KSÚSV není komunikace v havarijním stavu, pouze v lesním úseku v délce zhruba
200 metrů vykazuje komunikace zhoršení povrchu.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje prověřit stav mostu v obci Mírovka. Na příštím zasedání dostanou
členové komise informaci.
Opatov
Žádost o opravu silnice III/4036. Městys plánuje vybudování chodníků a obrubníků podél této
silnice a s tím související odvodnění komunikace.
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Závěr:
Dopravní komise doporučuje zařazení do plánu oprav až po vybudování chodníků, obrubníků
a odvodnění komunikace.
4. Informace o finančním plánu KSÚSV na rok 2011
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Míka informoval, že materiál vznikal tak jako každý rok na základě požadavků jednotlivých
cestmistrovství.
Libor Joukl doplnil, že rada kraje tento materiál schválila na svém zasedání dne 12. 4. 2011.
V následné diskusi byly řešeny především průměrné mzdy zaměstnanců KSÚSV a jejich
meziroční nárůst.
Usnesení 004/03/2011/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o finančním plánu KSÚSV na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse, různé
Jan Míka informoval, že dne 17. 6. 2011 proběhne v sídle KSÚSV Den komunální techniky.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 27. května 2011, od 8.00 hodin,
v sídle Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (Kosovská 1122/16, Jihlava).
6. Závěr
Vladimír Černý poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.

Vladimír Černý v. r.
předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 18. 4. 2011.
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