Zápis z jednání
Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2011 konaného dne 17. 6. 2011
v sídle Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Přítomni:
1. Jaroslav Doležal

6. Jiří Jež

2. Luboš Kabátek

7. Milan Plodík

3. Petr Horák

8. Jaroslav Lebruška

4. Jan Nekula (místopředseda)

9. Václav Kodet

5. Stanislav Jirků

10. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Miroslav Báňa

2. Vladimír Černý (předseda)

Hosté:
1. Libor Joukl (náměstek hejtmana)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
4. Rudolf Karpíšek (ekonomický náměstek KSÚSV)
Program:
1. Zahájení;
2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání;
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou);
4. Projednání dalších požadavků měst a obcí;
5. Informace k hospodaření KSÚSV za rok 2010;
6. Informace k zahájení a průběhu realizace staveb a oprav dle přílohy D1 a D2 na silniční síti
ve vlastnictví kraje Vysočina;
7. Informace k vyhodnocení zimního období 2010/2011;
8. Informace o koordinačních poradách s obcemi k drážní dopravě na rok 2012;
9. Diskuse, různé;
10. Závěr.

1. Zahájení
Jan Nekula, místopředseda 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
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2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání
Pavel Bartoš podal informaci o stavu mostu v obci Mírovka. Most je z roku 1925, nosná
konstrukce a spodní stavba jsou zařazeny v kategorii 5, bez změny šířkového uspořádání
a rekonstrukce mostu je nutné dodržet maximální zatížení mostu.
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou)
Chlumek
Obec plánuje opravu místních komunikací, na kterou by měla získat dotaci a žádá o opravu
komunikace III/3491 vedoucí přes obec s tím, že napojení na místní komunikace by hradila obec
Chlumek.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zařazení komunikace III/3491 vedoucí přes obec Chlumek
do plánu oprav za předpokladu, že obec bude realizovat rekonstrukci místních komunikací
v obci a místní části obce.
4. Projednání dalších požadavků měst a obcí
Klementice
Kraj Vysočina je vlastník účelové komunikace v k. ú. Klementice. Krajský úřad kraje Vysočina
vstoupil v jednání s obcí Klementice, která souhlasí s převodem vlastnictví k účelové komunikaci
a i části silnice III. třídy. Odbor majetkový v současné době zadává zpracování geometrického
plánu.
Závěr:
Dopravní komise souhlasí s převedením účelové komunikace do vlastnictví obce.
5. Informace k hospodaření KSÚSV za rok 2010
Jan Míka uvedl, že KSÚSV připravuje každoročně zprávu o činnosti a výsledku hospodaření
za předchozí rok. Zpráva byla projednána na úrovni zřizovatele a ve Finančním výboru
Zastupitelstva kraje Vysočina.
Rudolf Karpíšek poskytl informaci o základních údajích z této zprávy. Organizace ukončila
v roce 2010 hospodaření s hospodářským výsledkem 21 687 tis. Kč. Náklady činily 1 010 mil. Kč
a výnosy 1 031 mil. Kč. V hlavní činnosti bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši
140 tis. Kč, v doplňkové činnosti 21 508 tis. Kč
Celková výše provozní dotace v roce 2010 činila 816 mil. Kč z toho:
- příspěvek z rozpočtu kraje Vysočina: 743 mil. Kč;
- příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy komunikací po zimě:
70 mil. Kč;
- příspěvek ze Státního fondu životního prostředí a státního rozpočtu, kapitoly ministerstva
životního prostředí na revitalizace alejí: 2 191 tis. Kč.
Investiční dotace činila v roce 2010 26,7 mil. Kč. Základní příspěvek alokovaný z rozpočtu kraje
Vysočina činil 3 mil. Kč a další navýšení bylo ve výši 23,7 mil. Kč.
Hospodaření KSÚSV v roce 2010 probíhalo dle schváleného finančního plánu a schválených
rozpočtových opatření v průběhu roku.
KSÚSV navrhla rozdělit výsledek hospodaření z roku 2010 takto: 30 % do fondu odměn, 70 %
do fondu rezervního.
Usnesení 005/04/2011/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace k hospodaření KSÚSV za rok 2010.
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Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace k zahájení a průběhu realizace staveb a oprav dle přílohy D1 a D2 na silniční
síti ve vlastnictví kraje Vysočina
Pavel Bartoš k příloze D1 uvedl, že se vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2011. Dochází
však k určitým úpravám, které budou předloženy radě kraje ke schválení.
Doplnil také informaci o celostátním sčítání dopravy, které se uskutečnilo v roce 2010. Informace
jsou k dispozici na internetových stránkách http://scitani2010.rsd.cz/.
Hana Strnadová podala informaci k příloze D2. Vychází se ze jmenovitého seznamu akcí, který
je součástí rozpočtu. Všechny akce jsou již v realizaci nebo se dokončují zadávací řízení.
V průběhu roku došlo k určitým úpravám, byly zařazeny k realizaci čtyři mosty v havarijním
stavu.
Usnesení 006/04/2011/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace k zahájení a průběhu realizace staveb a oprav dle přílohy D1 a D2 na silniční síti
ve vlastnictví kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Informace k vyhodnocení zimního období 2010/2011
Jan Míka sdělil, že již v prosinci 2010 musely být uplatňovány náklady na opravy výtluků.
V letošním roce bude pokračovat obměna techniky pro zimní údržbu. V současné době jsou
dokončovány plány zimní údržby.
Rudolf Karpíšek doplnil, že za sezónu 2010/2011 bylo celkově vynaloženo více než 221 mil. Kč
za zimní údržbu, což je zhruba o 10 mil. Kč méně než v sezóně 2009/2010 a o 20 mil. Kč méně
než v sezóně 2008/2009. Nákladově nejvýraznější byl prosinec 2010, kdy náklady
byly o 50 mil. Kč vyšší než v prosinci 2009. Naopak v lednu 2011 byly náklady o 40 mil. Kč nižší
než v lednu 2010.
Za zimní období 2010/2011 bylo spotřebováno více než 50 tis. tun inertního posypového
materiálu a téměř 13 tis. tun chemického posypového materiálu. V rámci zimní údržby bylo
najeto více než 800 tis. km.
Usnesení 007/04/2011/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace vyhodnocení zimního období 2010/2011.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Informace o koordinačních poradách s obcemi k drážní dopravě na rok 2012
Libor Joukl informoval, že v rámci kraje Vysočina již všechny koordinační porady s obcemi
k drážní dopravě na rok 2012 proběhly. Změny jízdního řádu se na příští rok nepředpokládají.
Do 9. 6. 2011 bylo možné vyjádřit se k novému jízdnímu řádu na rok 2012.
9. Diskuse, různé
Hana Strnadová sdělila, že již proběhlo vyhodnocení grantového programu Fondu Vysočiny
„Bezpečná silnice 2011“ a 21. 6. 2011 bude zastupitelstvu kraje předložen ke schválení návrh
na poskytnutí dotací. Celkem bylo doručeno 10 žádostí, z nichž 2 byly z důvodu nesouladu
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se základními kritérii výzvy vyloučeny. Celkový objem finančních prostředků v tomto grantovém
programu je 5 mil. Kč a celková navržená výše podpory činí 654 tis. Kč.
Členové komise diskutovali také o projektu „II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice“. Na tento
projekt podal kraj Vysočina žádost o spolufinancování z prostředků Regionálního operačního
programu NUTS II Jihovýchod. Na základě expertních posudků, které si nechal vypracovat
Úřad regionální rady, nebyla žádost o spolufinancování podpořena. Expertní posudky k této akci
budou rozeslány společně se zápisem.

Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 19. srpna 2011, od 8.00 hodin.
10. Závěr
Jan Nekula poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.

Jan Nekula v. r.
místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 21. 6. 2011.
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