Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 4/2020
konaného dne 14. 5. 2020
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Aleš Kratina (předseda)

2. Pavel Štefan

9. Petr Piáček

3. Libor Joukl

10. Josef Mach

4. Vladimír Černý (místopředseda)

11. Eva Dlouhá

5. Dalibor Pituch

12. Jaroslav Jirků

6. Josef Jambor

13. Pavel Šabata

7. Zdeněk Kenovský

14. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Alena Malá

2. Milan Vlček

Hosté:
1. Jan Hyliš (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (KrÚ, ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Pavel Bartoš (KrÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství)
4. Jiří Antonů (RROS KV)
5. Radovan Necid (KSÚSV)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;
4. Projekt Veřejná doprava Vysočiny – shrnutí aktuálního stavu;
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
Aleš Kratina, předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Na minulém zasedání nebylo přijato žádné usnesení.

3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová předložila následující informace:
- žádná ze zahájených staveb nebyla pozastavena, ale stavební firmy upozorňovaly na
výskyt vyšší moci – bude řešeno individuálně;
- problém vysoutěžit zhotovitele malých staveb;
- 91. výzva z IROP – žádost o podporu byla doporučena k financování na stavby II/128
Lukavec – obchvat, II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje, II/357 Strachujov – Jimramov,
stavby II/353 Stáj – Zhoř, 1. stavba, II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul.
Revoluční), II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba nejsou prozatím vyhodnoceny;
- 95. výzva z IROP – v tuto chvíli nejsou informace, zda bude vyhlášena;
- příprava plánu a absorbční kapacity na nové plánovací období;
- dopravní soutěž Mladý cyklista byla pro letošní rok zrušena;
- KSÚSV předložila zprávu o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2019 – bude
zařazeno do programu na příští zasedání dopravní komise;
- bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele JV obchvatu Jihlavy;
- II/602 Dvorce – most ev. č. 602 – 044, jedním z uchazečů byla podána námitka proti
Rozhodnutí o výběru;
- omezení rozpočtu – blokováno 50 mil. Kč (výdaje za zrušené krajské kolo dopravní
soutěže Mladý cyklista, úspory za zimní údržbu leden – březen 2020, nižší ceny z VZ
než předpokládané, atd.).
4. Projekt Veřejná doprava Vysočiny – shrnutí aktuálního stavu
Pavel Bartoš poskytl aktuální informace zejména v souvislosti s přijatými opatřeními vyvolanými
epidemií koronaviru v průběhu března a dubna:
- 1. 3. 2020 došlo ke spuštění tarifu – vše proběhlo bez větších problémů.
- Informace o tržbách – za měsíc březen byly výnosy přesahující 8 mil. Kč, březnová ztráta
oproti plánu, který vychází z předpokladu roku 2019, byla v linkové dopravě ve výši cca
13 mil. Kč. Za měsíc duben (výběr jízdného začal 14. 4. 2020) byly tržby ve výši 2,2 mil.
Kč. Ztráta v rámci propadu výnosů činí za měsíc duben 20 mil. Kč.
- Iniciativa asociace krajů – snaha o uzavření smlouvy o možnosti sanovat vyčíslený
propad tržeb ze státního rozpočtu.
- 16. 3. 2020 byl vydán pokyn dopravcům k označení 3 řad sedadel za řidičem a současně
povinnost cestujících mít v dopravních prostředcích zakrytá ústa a nos rouškou.
- S platnosti k 18. 3. 2020 byla vydána výzva, aby dopravci pod objednávkou Kraje
Vysočina zamezili nástup předními dveřmi a tím bylo přerušeno odbavování cestujících
v linkové dopravě.
- K 28. 3. 2020 došlo k redukci drážní dopravy a víkendových spojů v linkové dopravě –
reakce na omezení volného pohybu osob.
- Od 1. 5. 2020 byly obnoveny víkendové spoje v linkové dopravě.
- Jízdní řád v plném provozu kromě posilových spojů bude v linkové dopravě spuštěn
k 25. 5. 2020 a v drážní dopravě k 29. 5. 2020.
- 11. 5. 2020 byl odeslán dopis všem obcím v Kraji Vysočina, návrh smlouvy na příspěvek
do společného fondu v rámci dopravní obslužnosti a případné vyřešení
tzv. nadstandardní dopravy. Jedná se o příspěvek do společného financování dopravní
obsluhy území Kraje vysočina od roku 2021. V případě, když bude negativní odezva od
obcí, tak Kraj Vysočina bude rozhodovat, jak dané finanční prostředky v rozpočtu
dopravní obslužnosti sanovat. Nabízejí se jedna z následujících variant:
a) dojde k požadavku v objemu chybějících finančních prostředků od obcí omezit
objednávku dopravní obslužnosti území kraje – ze strany odboru dopravy dané
řešení nedoporučujeme, ve výsledku by na dané řešení doplatil cestující.
Současně v rámci redukce by se jednalo o úsporu jen variabilních nákladů
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dopravců (fixní náklady nadále by musel kraj financovat) a proto, aby došlo
k požadované redukci, tak by muselo dojít k mnohem větším redukcím spojů.
b) dojde k dorovnání požadovaného příspěvku od obcí ze strany kraje za
současného snížení dotačních prostředků, které poskytuje kraj obcím.
5. Různé
Vladimír Malý vznesl dotaz, zda se kraj bude finančně podílet na opravě silnice Slavice –
Výčapy, která je využívaná jako objízdná trasa z důvodu opravy komunikace II/360 Střítež –
Výčapy.
Hana Strnadová sdělila, že situaci prověří.
Jiří Antonů požádal o zaslání aktuální zprávy týkající se vysokorychlostní trati, včetně termínů
realizace studie.
Aleš Kratina informoval, že v Třebíči probíhá rekonstrukce železniční stanice a poděkoval
správě železnic, že se práce v době epidemie nezastavily a pokračují.
Exkurze na stavbu obchvatu Velkého Beranova se uskuteční po červnovém zasedání dopravní
komise.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 11. června 2020, od 13.00 hodin, v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
6. Závěr
Aleš Kratina poděkoval přítomným členům a hostům za účast a ukončil zasedání.

Aleš Kratina
předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Hana Strnadová
tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 20. 5. 2020.
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