Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2011
konaného dne 19. 8. 2011
Přítomni:
1. Miroslav Báňa

7. Stanislav Jirků

2. Jaroslav Doležal

8. Jiří Jež

3. Luboš Kabátek

9. Milan Plodík

4. Petr Horák

10. Jaroslav Lebruška

5. Vladimír Černý (předseda)

11. Hana Strnadová (tajemnice)

6. Jan Nekula (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Václav Kodet
Hosté:
1. Libor Joukl (náměstek hejtmana)
2. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
3. Pavel Bartoš (ODSH)
4. Pavla Radová (Svaz důchodců, ČR, o. s. MO)
5. Marie Tesařová (ŘSD, Správa Jihlava)
6. Lenka Horáková (ČD, KCOD Jihlava)
7. Petr Fiala (ČD, KCOD Jihlava)
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. Diskuse s ředitelkou ŘSD, Správa Jihlava;
6. Informace o krajském kole dopravní soutěže „Mladý cyklista“ dne 9. 6. 2011;
7. Diskuse, různé;
8. 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
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2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání
Pavel Bartoš sdělil, že všechny úkoly z minulého jednání byly splněny. Postupuje se dle závěrů
dopravní komise.
3. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou)
Bohušice, Blatnice
Žádost o opravu komunikace III/15228 z obce Bohušice do Jaroměřic nad Rokytnou a z obce
Bohušice na rozcestí do obce Blatnice. Dále se jedná i o komunikaci III/15230. Vzhledem
k rekonstrukci silnice II/152 z Jaroměřic nad Rokytnou do Moravských Budějovic bude tato
komunikace sloužit jako objízdná trasa.
Pavel Bartoš doplnil, že na objízdné trase bylo před zahájením rekonstrukce silnice II/152
provedeno monitorování stavebního stavu komunikace a po skončení bude provedeno
vyhodnocení stavebního stavu objízdných tras a dle finančních možností budou provedeny
opravy.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zařazení komunikace III/15228 a III/15230 do plánu oprav a po
ukončení objízdné trasy dle finančních možností komunikaci opravit.
Rudíkov
Jedná se o společnou žádost obcí Rudíkov, Hroznatín, Benetice, Bochovice a Svatoslav o
zařazení komunikace III/36057 v úseku z obce Hroznatín směrem na obec Bochovice
a Svatoslav do plánu oprav. S obcí Rudíkov a Hroznatín proběhlo v červenci letošního roku
jednání, na základě kterého přišla obec Hroznatín s nabídkou, že pokud bude komunikace
uvedena do požadovaného stavu, tak si ji převezme do svého majetku.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje opravu komunikace III/36057 v úseku z obce Hroznatín směrem na
obec Bochovice a Svatoslav za předpokladu, že si obec převezme komunikaci do svého
vlastnictví. Dále dopravní komise pověřuje odbor majetkový zahájit přípravu podkladů nutných
k převodu výše uvedené pozemní komunikace do majetku obce Hroznatín.
4. Projednání dalších požadavků měst a obcí
Nebyla doručena žádná žádost.
5. Diskuse s ředitelkou ŘSD, Správa Jihlava
V rámci tohoto bodu byla řešena následující témata:
- oprava komunikace I/38 Jihlava – Havlíčkův Brod – projekt byl plánován již od roku 2000,
nyní zbývá opravit mosty v obci Štoky;
- obchvat Havlíčkova Brodu – v současné době je veškerá příprava zastavena;
- návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury na roky
2012 - 2014 – není zde zařazena k přípravě a realizaci ani jedna jmenovitá akce v Kraji
Vysočina;
- komunikace I/34 z Pelhřimova směrem na dálnici D1 – při případné rekonstrukci je třeba
provést také opravu odstavného parkoviště u obce Dehtáře;
- problém s odpadky na odpočívadle u obce Horky na komunikaci I/38;
- výběr mýtného na komunikacích I. tříd.
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6. Informace o krajském kole dopravní soutěže „Mladý cyklista“ dne 9. 6. 2011
Hana Strnadová informovala, že dne 9. 6. 2011 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou krajské kolo
dopravní soutěže Mladý cyklista. Účast škol je bohužel každý rok menší, tentokrát se zúčastnilo
5 družstev mladších žáků a 6 družstev starších žáků. V kategorii mladších žáků zvítězila
Základní škola Lánecká, Světlá nad Sázavou a v kategorii starších žáků Základní škola T. G.
Masaryka, Moravské Budějovice. Na konci června se uskutečnilo republikové kolo, ve kterém
ani jedno družstvo z Kraje Vysočina neuspělo.
Libor Joukl dodal, že v letošním roce již bylo na kaucích vybráno v Kraji Vysočina 5,9 mil. Kč
a část z těchto finančních prostředků by měla být použita na podporu dopravní soutěže Mladý
cyklista a motivování škol k účasti v soutěži.
7. Diskuse, různé
Libor Joukl informoval:
- že od podzimu letošního roku začne na Vysočině jezdit 17 nových vozů od firmy Stadler,
které budou mít České dráhy v pronájmu. Kraj osloví obce a města s nabídkou možnosti
umístit reklamu na tyto nové vozy. Cílem reklamy by mělo být přilákání turistů na
Vysočinu. Prostor na vlacích by České dráhy poskytly obcím zdarma, obce by hradily
pouze vylepení reklamy. Prioritně budou s nabídkou osloveny obce a města ležící podél
železniční trati.
Členové dopravní komise vyjádřili s tímto projektem souhlas.
-

o návrhu rozpočtu a střednědobém výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále
jen „SFDI“) na roky 2012 – 2014 – kromě zahájení rekonstrukce dálnice D1 zde není
zařazena k přípravě a realizaci ani jedna jmenovitá akce v Kraji Vysočina. Dálnice D1 je
však tranzitní dopravní cesta, proto ji nelze brát jako jmenovitou stavbu Kraje Vysočina.
Historicky největší rozpočet měl SFDI v roce 2009, ve výši 97 mld. Kč. V návrhu rozpočtu
na rok 2012 je v současné době počítáno s částkou 37 mld. Kč. Návrh rozpočtu SFDI je
možno do 26. 8. 2011 připomínkovat.

-

o návrhu Ministerstva financí ČR a Ministerstva dopravy ČR na snižování objemu
finančních prostředků na regionální železniční dopravu, čímž by došlo k
porušení Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti. Českým
drahám v Kraji Vysočina by tak v příštím roce chybělo 23 – 27 mil. Kč státní dotace.
Lenka Horáková doplnila, že pokud dopravce nesplňuje finanční způsobilost, přijde o
licenci, což by Českým drahám v případě chybějících finančních prostředků hrozilo.

-

o rušení rychlíkových spojů – v Kraji Vysočina jezdí v současné době 49 rychlíků, příští
rok bych jich 9 mělo být zcela zrušeno a u 15 bude rozšířeno současné omezení. Tuto
informaci získal Kraj Vysočina 2 dny před konečným termínem schválení jízdního řádu.
Ten musí být schválen 120 před vydáním, což letos vycházelo na 12. srpna. Z důvodu
rušení rychlíkových spojů byl termín konečného schválení jízdního řádu přesunut na
začátek září.

Usnesení 008/05/2011/DK
Dopravní komise Rady kraje Vysočina
nesouhlasí
- s návrhem rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury v
letech 2012 - 2014 (dále jen rozpočet SFDI). Vzhledem ke stavebnímu a dopravně
technickému stavu silnic I. tříd v Kraji Vysočina je nepřípustné, aby v rozpočtu SFDI
nebyla zařazena k přípravě a realizaci ani jedna jmenovitá akce v kraji. Dálnice D1 je
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tranzitní dopravní cesta, nelze ji brát jako jmenovitou stavbu realizovanou ve prospěch
dopravní infrastruktury Kraje Vysočina.
- s navrhovanými opatřeními Ministerstva financí ČR a Ministerstva dopravy ČR na
snižování objemu finančních prostředků na regionální železniční dopravu, čímž by došlo
k porušení Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti.
- s návrhem rušení rychlíkových spojů Ministerstvem dopravy ČR, které popírá systém
sestavování jízdních řádů a rozbourává návaznosti jak v regionální drážní dopravě, tak v
linkové dopravě na území Kraje Vysočina.
pověřuje
hejtmana kraje, náměstka hejtmana Libora Joukla a předsedu Dopravní komise Rady Kraje
Vysočina k jednání o úpravě rozpočtu SFDI o jmenovité akce kraje.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 5 se zdrželo).
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 21. října 2011, od 8.00 hodin.
8. 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 23. 8. 2011.
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