Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 6/2011
konaného dne 21. 10. 2011
Přítomni:
1. Miroslav Báňa

6. Jan Nekula (místopředseda)

2. Jaroslav Doležal

7. Stanislav Jirků

3. Luboš Kabátek

8. Jaroslav Lebruška

4. Petr Horák

9. Václav Kodet

5. Vladimír Černý (předseda)

10. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Jež

2. Milan Plodík

Hosté:
1. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
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 o průběhu souvislých oprav a investičních akcí v roce 2011;
6. Diskuse, různé;
7. 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
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)
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Blízkov
Žádost o zajištění bezpečnosti provozu na silnici III/35434 vedoucí do místní části Dědkov.
Jedná se o komunikaci v délce zhruba 1,5 km. Silnici lemuje vzrostlé stromořadí. Stromy
způsobují zvedání vozovky a při větru dochází k lámání větví.
V roce 2012 je plánovaná revitalizace aleje. Povrch komunikace není na většině úseku
v havarijním stavu. Vzhledem ke vzrostlému stromořadí není možné komunikaci rozšířit.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje pokračovat v běžné údržbě KSÚSV.
Matějov
Žádost o opravu komunikace III/3538, jedná o průtah obcí Matějov, v délce zhruba 550 metrů.
Přes obec vedla objízdná trasa při opravě komunikace ve Žďáře nad Sázavou. Obec plánuje
s opravou pozemní komunikace opravit také chodníky.
Nejedná se o pozemní komunikaci v havarijním stavu a z důvodu finančních možností je
doporučováno nezařazovat do seznamu akcí na rok 2012.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje pokračovat v běžné údržbě KSÚSV.
Cidlina
Opětovná žádost obce o opravu povrchu silnice III/41011, která je vedena od křižovatky silnice
II/410 u Bítovánek do Cidliny, včetně průtahu obcí Cidlina a dále do Lesonic. Komunikace je
využívána také veřejnou autobusovou dopravou a často slouží jako objízdná trasa komunikace
I/38 v případě její neprůjezdnosti.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zařazení opravy povrchu komunikace III/41011 do plánu oprav.
Lhotice
Žádost o opravu komunikace III. třídy v průjezdním úseku obcí Lhotice, v délce zhruba 600
metrů.
Závěr:
Vzhledem k nedostatečnému množství informací doporučuje dopravní komise prošetření
skutečného stavu komunikace a předložení žádosti na příštím zasedání komise.
Lesná
Jedná se opakovanou žádost o opravu komunikace III/03832 v úseku mezi obcí Lesná a Předín.
Komunikace je v posledních letech využívána jako objízdná trasa silnice I/38 v případě její
neprůjezdnosti.
Závěr:
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků doporučuje dopravní komise pokračovat v běžné
údržbě KSÚSV.
Jimramov
Žádost o opravu a odvodnění komunikace v městyse Jimramov. Současně s opravou
komunikace by proběhla oprava chodníků, kterou by financoval městys Jimramov.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zahájit projektovou přípravu rekonstrukce předmětného úseku
silnice včetně odvodnění.
4. Projednání dalších požadavků měst a obcí
Trnava
Jedná se opakovanou žádost o opravu komunikace III/36060 vedoucí přes obec Trnava.
V dubnu letošního roku dopravní komise doporučila zařazení komunikace do plánu oprav
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v případě, že obec bude dle příslibu souhlasit s převodem původní komunikace II/360 vedoucí
obcí, do svého vlastnictví. V současné době bylo doručeno vyjádření od obce, která s tímto
řešením souhlasí.
Jedná se o opravu úseku v délce zhruba 1,2 km, s předběžnými náklady 2,6 mil. Kč.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje předat podnět Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje
Vysočina k zahájení jednání o převodu komunikace do vlastnictví obce a zároveň upozornit
obec o vypořádání pozemků pod komunikací.
Třebíč
Město Třebíč zaslalo tyto požadavky k řešení:
- rozšíření komunikace II/351 v úseku od křižovatky s ulicí Průmyslová po sjezd
k betonárce firmy Pozemstav o jeden jízdní pruh. Město Třebíč by akci podpořilo úpravou
chodníků a přechodu pro chodce včetně bezpečnostního ostrůvku a osazením obrub;
- silnice II/410 – ulice Koželužská vykazuje časté závady ve sjízdnosti, které jsou
způsobeny nekvalitním podložím a nedostatečnou kvalitou konstrukčních vrstev;
- oprava autobusového zálivu zastávky „Borovina-BOPO“ a provedení vodorovného
dopravního značení v křižovatce ulic Koželužská – Řípovská;
- oprava povrchu silnice III/36061 v sousedství zastávky „Nový Hřbitov“ na ulici Táborská,
která bude v roce 2012 upravovaná.
Závěr:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina vstoupí v jednání
s městem Třebíč, k vyjasnění problematických otázek a stanovení priorit ze strany města Třebíč.
5. Informace o průběhu souvislých oprav a investičních akcí v roce 2011
Pavel Bartoš informoval, že všechny akce z přílohy D1 rozpočtu na rok 2011 jsou již
dokončovány. V průběhu roku byly do přílohy D1 některé akce doplněny.
Hana Strnadová doplnila informace o investičních akcích z přílohy D2 rozpočtu na rok 2011.
Většina akcí, které jsou naplánovány na jeden rok jsou již dokončeny, na některých ale musel
být termín prodloužen. Problém nastal u opravy průtahu města Chotěboř, práce nepokračují tak,
jak se předpokládalo, musela být přepracovaná také projektová dokumentace. Mosty v obcích
Úsobí a Křižánky, které byly v havarijním stavu, jsou již zprovozněny. Naplánované opravy
mostů by měly být všechny do konce listopadu dokončeny. V současné době již probíhá
příprava akcí na příští rok.
Usnesení 009/06/2011/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o průběhu souvislých oprav a investičních akcí v roce 2011.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Zasedání opustil člen komise Václav Kodet.
6. Diskuse, různé
Hana Strnadová podala informace o vysokorychlostním vážení kamionů. Kraj Vysočina bude
vypisovat výběrové řízení na dodavatele této služby. V kraji bude vytipováno zhruba 50 míst,
kde bude vážení probíhat, předpokládané náklady na zřízení jednoho stanoviště jsou cca
3,5 – 7 mil. Kč.
Luboš Kabátek dodal, že by uvítal, kdyby Centrum služeb pro silniční dopravu bylo přizváno jako
expertní poradce pro řešení této problematiky.
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Jan Míka informoval o připravenosti KSÚSV na zimní období. V současné době probíhá
prohlídka a předávání techniky pro zimní údržbu, probíhají instruktáže a školení personálu.
Dispečerská služba KSÚSV je zajištěna 24 hodin denně a do zimní údržby je nasazena
nejnovější technika. V nejbližších dnech dojde k osazení sněhových zábran a tyčí. KSÚSV
nabízí městům a obcím k prodeji posypovou sůl.
Luboš Kabátek upozornil, že na nově vybudované Heroltické ulici v Jihlavě došlo k uhynutí
některých stromků.
KSÚSV situaci zmapuje a bude řešeno v rámci záruční lhůty.
Jaroslav Doležal a Jaroslav Lebruška upozornili na stav mostu v obci Okrouhlice, který je
potřeba natřít.
Luboš Kabátek požádal o zařazení informace o jízdních řádech vlaků na příští zasedání
dopravní komise.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 16. prosince 2011, od 8.00 hodin.
7. 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 25. 10. 2011.
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