Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 7/2011
konaného dne 8. 12. 2011
Přítomni:
1. Miroslav Báňa

5. Milan Plodík

2. Jaroslav Doležal

6. Jaroslav Lebruška

3. Vladimír Černý (předseda)

7. Václav Kodet

4. Jan Nekula (místopředseda)

8. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Luboš Kabátek

3. Stanislav Jirků

2. Petr Horák

4. Jiří Jež

Hosté:
1. Libor Joukl (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
3. Pavel Bartoš (ODSH)
4. Pavla Radová (Svaz důchodců, ČR, o. s. MO)
Program:
1. Zahájení;
2. Kontrola splnění usnesení z minulých jednání;
3. Projednání dopravního plánu kraje;
4. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou);
5. Projednání dalších požadavků měst a obcí;
6. Projednání návrhu plánu práce dopravní komise na rok 2012;
7. Informace o záměru rozsahu ZDO na rok 2012;
8. Informace k výsledné podobě akcí zařazených do příloh D1 a D2 rozpočtu roku 2012;
9. Informace o schválených jízdních řádech vlaků;
10. Diskuse, různé;
11. 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 a navrhl zařadit bod č. 9 „Informace o schválených jízdních řádech
vlaků“ za bod č. 3 „Projednání dopravního plánu kraje“. Takto upravený program jednání byl 7
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 dopravního plánu kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Pavel Bartoš informoval, že na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů musí Ministerstvo dopravy ČR i jednotlivé kraje
zveřejnit do konce letošního roku dopravní plán. Cílem dopravního plánování je vytvářet
podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti v kraji. Pořizuje
se na dobu 5 let, ale v průběhu let je možné ho aktualizovat, případně koncepčně změnit.
Dopravní plán popisuje současný stav, který řeší návrhy a vize do budoucna. Nejedná se o
koncepční materiál.
Václav Kodet vznesl tyto připomínky:
- na prostudování dopravního plánu neměli členové komise dostatek času;
- členům komise chybí celostátní plán dopravní obsluhy území zpracovaný Ministerstvem
dopravy ČR;
- dokument je obsáhlý a složitý především v analytické části, návrhová část je velmi
stručná.
Členové komise diskutovali také o integrovaném dopravním systému a jeho zařazení do
Dopravního plánu Kraje Vysočina, což vyplývá ze zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů par. 5 odst. 3. písm. d).
Bylo domluveno, že členům dopravní komise a členům zastupitelstva kraje bude zaslán návrh
celostátního plánu dopravní obsluhy území zpracovaný Ministerstvem dopravy ČR. V současné
době není ze strany ministerstva dopravy zveřejněn schválený dopravní plán.
Dopravní plán Kraje Vysočina bude předložen 13. 12. 2011 zastupitelstvu kraje.
Usnesení 010/07/2011/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
projednala
Dopravní plán Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 011/07/2011/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
Dopravní plán Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 012/07/2011/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina projednat a schválit Dopravní plán Kraje Vysočina.
Usnesení nebylo přijato (5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
4. Informace o schválených jízdních řádech vlaků
Libor Joukl sdělil, že rozsah základní dopravní obslužnosti v železniční dopravě zůstane v roce
2012 stejný jako letos. Podařilo se dodržet dikci smlouvy mezi Krajem Vysočina a dopravci
(České dráhy a Jindřichohradecké místní dráhy).
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V této souvislosti řešil Kraj Vysočina dva problémy. Dodržení memoranda o základní dopravní
obslužnosti a rušení rychlíkových spojů. Z celkového počtu 49 rychlíkových spojů jich mělo být 9
zcela zrušeno a 15 částečně změněno. Nakonec s novým jízdním řádem ubudou dva páry
rychlíkových spojů mezi Jihlavou a Pardubicemi. Tyto spoje budou zčásti nahrazeny osobními
vlaky.
Usnesení 013/07/2011/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o schválených jízdních řádech vlaků.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí
a souvislých oprav (zařazení pod čarou)
Želetava
Žádost o opravu komunikace III/11272 z Šašovic do Meziříčka. Nejhorší část je v průjezdním
úseku obcí Meziříčko.
Závěr:
Dopravní komise nedoporučuje zařazení do zásobníku akcí, doporučuje pokračovat v běžné
údržbě KSÚSV.
Lhotice
Žádost byla předložena již na minulém zasedání dopravní komise, ale vzhledem
k nedostatečnému množství informací je předložena znovu.
Jedná se o žádost o opravu komunikace III. třídy v průjezdním úseku obcí Lhotice, v délce
zhruba 600 metrů. Jde pouze o příjezdovou komunikaci do obce, silnice za obcí končí.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje provést opravu komunikace za předpokladu, že si po opravě obec
převezme komunikaci do svého vlastnictví.
Jaroměřice nad Rokytnou
Žádost o opravu komunikace III/15231 Jaroměřice nad Rokytnou – Ohrazenice. Jedná se o úsek
v délce zhruba 4 km.
Závěr:
Dopravní komise nedoporučuje zařazení do zásobníku akcí, doporučuje pokračovat v běžné
údržbě KSÚSV.
Radkovice u Hrotovic
Žádost o opravu komunikace III/15239 Radkovice u Hrotovic – Litovany. Nejhorší část je
v průjezdním úseku obcí Radkovice u Hrotovic.
Závěr:
Dopravní komise nedoporučuje zařazení do zásobníku akcí, doporučuje pokračovat v běžné
údržbě KSÚSV.
Hluboké
Žádost o opravu komunikace III/3956 Jinošov – Hluboké. V obci Hluboké probíhá v současné
době výstavba kanalizace.
Závěr:
Dopravní komise doporučuje zařadit komunikaci III/3956 Jinošov – Hluboké mimo průjezdní
úsek obcí Hluboké do plánu oprav. Průjezdní úsek obcí Hluboké opraví po vybudování
kanalizace obec sama.
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Krokočín
Žádost o opravu komunikace III/3992 v průjezdním úseku obce Krokočín. Jedná se o úsek
v délce 810 metrů. V současné době probíhá v obci výstavba kanalizace.
Závěr:
Vzhledem k nedostatečnému času pro získání veškerých informací doporučuje dopravní komise
prošetření skutečného stavu a předložení žádosti na příštím zasedání komise.
6. Projednání dalších požadavků měst a obcí
Nebyla doručena žádná žádost.
7. Projednání návrhu plánu práce dopravní komise na rok 2012
Členové komise obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti dopravní komise na rok 2012. Plán
činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2011, ale vzhledem k tomu, že je příští rok
rokem volebním, je připraven pouze do srpna. Dle aktuální potřeby je možné plán činnosti
v průběhu roku doplnit nebo aktualizovat.
K návrhu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění.
Usnesení 014/07/2011/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
schvaluje
plán činnosti dopravní komise na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Zasedání opustili členové komise Václav Kodet a Vladimír Černý.
8. Informace o záměru rozsahu ZDO na rok 2012
O této problematice informoval Libor Joukl již v bodě č. 4 „Informace o schválených jízdních
řádech vlaků“.
9. Informace k výsledné podobě akcí zařazených do příloh D1 a D2 rozpočtu roku 2012
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Hana Strnadová k příloze D2 uvedla, že po projednání v politických klubech byly doplněny akce
Velké Meziříčí – ulice Sokolovská a Karlov a III/3853 Dolní Rožínka – Strážek. Jedna
z největších akcí bude rekonstrukce mostu v Havlíčkově Brodě.
10. Diskuse, různé
Milan Plodík upozornil na nebezpečný úsek v obci Dolní Krupá. Situaci prověří Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny a případně zajistí doplnění dopravního značení.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 24. února 2012, od 8.00 hodin.
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11. Závěr
Jan Nekula poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.

Vladimír Černý v. r.
předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 9. 12. 2011.
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