Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2017
konaného dne 16. 2. 2017
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. Zdeněk Kenovský

13. Pavel Šabata

7. Radovan Necid

14. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Josef Jambor

2. Milan Vlček

Hosté:
1. Jan Hyliš (člen rady kraje)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Dominik Marek (OA)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
4. Volba místopředsedy dopravní komise
5. Prezentace projektu Veřejná doprava Vysočiny
6. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
7. Projednání požadavků měst a obcí
8. Projednání žádosti o přijetí zástupce za neziskové organizace
9. Různé
10. Závěr
1. Zahájení jednání a schválení programu
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 12 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 hlasy schválen.
Aleš Kratina přivítal Jana Hyliše, člena rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství.
Na zasedání se dostavil člen komise Jaroslav Jirků.

2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
K tomuto bodu jednání byla pro členy dopravní komise připravena prezentace „Seznámení se
s informační bezpečností“, kterou David Marek podrobně okomentoval.
Členům dopravní komise byl předložen dokument Prohlášení o mlčenlivosti. Přítomní členové
komise tento dokument podepsali.
3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Usnesení 001/01/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina souhlasí se zasíláním
podkladových materiálů pro svá jednání v elektronické formě.
o Usnesení plněno.
Usnesení 002/01/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje
schválit Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017.
o Aleš Kratina uvedl, že Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
schválila rada kraje na svém zasedání dne 24. 1. 2017 (usnesení č. 0144/04/2017/RK).
Usnesení 003/01/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje
schválit zahájení jednání o uzavření smlouvy o spolupráci a následně schválit zahájení prací na
vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na celé trase obchvatu Bystřice
nad Pernštejnem.
o Hana Strnadová uvedla, že ohledně dojednání podmínek spolupráce je naplánováno
jednání se starostou Bystřice nad Pernštejnem.
Usnesení 004/01/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí informace
k požadavku města Bystřice nad Pernštejnem na opravu okružní křižovatky, a k požadavku obce
Rovečné a místní části Malé Tresné na opravu havarijního stavu komunikace III/38818.
Usnesení 005/01/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje
doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Bezpečná silnice 2017“.
o Aleš Kratina uvedl, že Grantový program „Bezpečná silnice 2017“ byl vyhlášen na
zasedání zastupitelstva kraje dne 7. 2. 2017 (usnesení č. 0064/01/2017/ZK).
Usnesení 006/01/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina souhlasí, aby byl Jiří Antonů,
zástupce Regionální rady odborových svazů Kraje Vysočina, zván na jednání dopravní komise
jako stálý host.
o Usnesení plněno.
Usnesení 007/01/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje
v rámci přebytku hospodaření kraje navýšení kapitoly Doprava na jmenovité investiční akce
o 200 mil. Kč.
o Hana Strnadová uvedla, že zastupitelstvo kraje schválilo dne 7. 2. 2017 zapojení části
disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 100 mil. Kč do
rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava. O dalších finančních prostředcích je
jednáno.
Usnesení 008/01/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje
v rámci přebytku hospodaření kraje navýšení kapitoly Doprava s určením na opravy silnic
o částku 80 mil. Kč.
o Hana Strnadová uvedla, že o těchto finančních prostředcích je jednáno.
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Úkol: Zjistit, zda by bylo možné zajistit ukládání podkladových materiálů pro účely jednání členů
dopravní komise na serveru Kraje Vysočina.
o Úkol je v řešení.
Úkol: Elektronicky odeslat Petru Piáčkovi „Harmonogram přípravy IROP“.
o Úkol splněn.
4. Volba místopředsedy dopravní komise
Aleš Kratina informoval, že na pozici místopředsedy dopravní komise byl po vzájemné dohodě
předsedů politických stran zastoupených v Radě Kraje Vysočina nominován Vladimír Černý.
Usnesení 009/02/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
jmenuje
Vladimíra Černého, do funkce místopředsedy Dopravní komise Rady Kraje Vysočina, s účinností
od 16. 2. 2017.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Vladimír Malý.
5. Prezentace projektu Veřejná doprava Vysočiny
Pavel Bartoš uvedl, že projekt Veřejná doprava Vysočiny (dále jen „VDV“) je připravován již dva
roky. Na základě evropské legislativy z roku 2007 je nutno v rámci linkové dopravy vysoutěžit
stávající dopravce v linkové dopravě. Stávající smlouvy s linkovými dopravci platí do konce roku
2019. Poté je již nebude možno standardním způsobem prodloužit. Z tohoto důvodu je nutno
připravit výběrovou zakázku s určením přesného požadavku na poskytovanou službu. Na
základě jednání se samosprávou kraje bylo rozhodnuto, že zakázka bude soutěžena na 8 let.
V rámci jízdních řádu dojde i k zakomponování drážní dopravy a bude spuštěn nový způsob
odbavování cestujících (tarif zónově - relační). V současné době bylo zahájeno projednání
návrhů jízdních řádů se zástupci jednotlivých obcí. Připomínky z těchto jednání jsou
zaznamenávány a konstruktivně vypořádávány. Dále je jednáno se sousedními kraji. Spuštění
celého projektu VDV je plánováno nejpozději do konce roku 2019.
Pro členy dopravní komise byla připravena prezentace, kterou Pavel Bartoš podrobně
okomentoval.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
- Představení jednotlivých linek VDV;
- Tarif – zónově relační tarif (tarifní počítadlo Kraje Vysočina);
- Zákaznická karta VDV (bezkontaktní čipová karta pro předplatní jízdenky VDV);
- Páteřní a významné obslužné autobusové linky a železniční doprava v Kraji Vysočina.
K projednávanému projektu VDV se rozvinula rozsáhlá diskuse členů dopravní komise. Pavel
Bartoš informoval o základních standardech obslužnosti. Řešena byla otázka variantního řešení
možnosti přímého zadávání v případě překročení rámce stávajících smluv s dopravci, nestihnutí
vysoutěžení v zákonem stanovené lhůtě. Pavel Bartoš podrobně informoval členy komise
o připomínkách ze strany starostů a ředitelů škol vzešlých z projednávání VDV a o jejich řešení.
Na základě podnětu Aleše Kratiny uvedl Pavel Bartoš, že bude na KSÚSV zaslán materiál
ohledně záměru budování nových autobusových zastávek.
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Aleš Kratina informoval o požadavku obcí na řešení jiné formy organizace dopravy pomocí
školních autobusů (např. přizpůsobení počtu autobusů). Požádal o řešení konkrétních případů
po projednávání s obcemi.
Pavel Baroš uvedl, že v tomto směru je se starosty (řediteli škol) jednáno a snahou je vždy
konstruktivní řešení příslušného požadavku dané obce. Materiál je starostům posílán
s předstihem k prostudování a v rámci projednávání jsou pořizovány zápisy. Je třeba vytvoření
modelu, který nebude sloužit jen dětem, ale bude sloužit většině potenciálních cestujících.
Libor Joukl požádal Pavla Bartoše o zasílání zápisů z jednotlivých projednání VDV s obcemi
a případné vypořádání připomínek.
Aleš Kratina podal podnět na více grafických materiálů s logem VDV se zdůrazněním kladů
projektu.
Pavel Bartoš požádal členy dopravní komise, aby v případě určitých připomínek k VDV ze strany
obcí zaslali tyto připomínky a dotazy na jeho e-mailovou adresu.
Úkol: Rozeslat elektronicky členům dopravní komise materiál výpočet tarifu.
Odpovědnost: Pavel Bartoš, koordinátorka
Termín: spolu se zápisem z jednání komise
Úkol: Rozeslat elektronicky členům dopravní komise materiál páteřní linky.
Odpovědnost: Pavel Bartoš, koordinátorka
Termín: spolu se zápisem z jednání komise
6. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová informovala o těchto záležitostech:
- Dopravní obslužnost – zastupitelstvo kraje schválilo povýšení kapitoly Doprava o finanční
prostředky na platy řidičů ve výši 34 902 000 Kč.
- Schválení rozsahu dopravy pro veřejnou linkovou dopravu na rok 2017 – příprava smluv.
- Projekt Smart region – ODSH má již pět vytipovaných témat.
- Program rychlých spojení – jedná se o koncepční materiál. V současné době je podáno
vyjádření k této koncepci.
- V rámci přípravy akcí do evropských fondů bylo zastupitelstvu kraje předloženo doplnění
seznamu o most ve Velkém Meziříčí, a přípravu obchvatu města Moravské Budějovice.
Jan Hyliš předložil členům komise k nahlédnutí přehled o stavu silnic II. a III. třídy, a zpracovaný
aktuální plán akcí pro rok 2017 (verze 1) - co je v dané oblasti připravováno, a z jakých
finančních prostředků.
Hana Strnadová uvedla, že stav silnic II. a III. třídy je zpracováván vždy k 30. 6. běžného roku.
Bude tedy zaslán materiál o stavu silnic II. a III. třídy k 30. 6. 2016.
Úkol: Rozeslat elektronicky členům dopravní komise materiál „Stav silnic“.
Odpovědnost: Hana Strnadová, koordinátorka
Termín: spolu se zápisem z jednání komise
Úkol: Rozeslat elektronicky členům dopravní komise „Harmonogram přípravy IROP“.
Odpovědnost: Hana Strnadová, koordinátorka
Termín: spolu se zápisem z jednání komise
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7. Projednání požadavků měst a obcí
Na odbor dopravy a silničního hospodářství nebyly žádné nové požadavky měst a obcí pro
dopravní komisi doručeny.
8. Projednání žádosti o přijetí zástupce za neziskové organizace
Aleš Kratina informoval, že organizace KOUS Vysočina, z. s., požádala dopisem ze dne
12. 1. 2017, aby byl Ing. Petr Chytka, CSc., zván na jednání dopravní komise jako host s hlasem
poradním.
Usnesení 010/02/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
souhlasí
aby byl Ing. Petr Chytka, CSc.,, zástupce KOUS, z. s., zván na jednání dopravní komise jako
stálý host s hlasem poradním.
Usnesení bylo přijato 2 hlasy (10 proti, 1 se zdržel).
Usnesení nebylo přijato
9. Různé
Zastavování rychlíků v Křižanově
Jan Hyliš informoval o jednání, které proběhlo na Ministerstvu dopravy ČR ohledně zastavování
rychlíků v Křižanově. Kraj podporuje zastavování rychlíků v Křižanově, nebude měnit VDV,
a bude podporována technická modernizace trati.
Usnesení 011/02/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zajistit u Ministerstva dopravy ČR zastavování rychlíků linky R9 v žst. Křižanov
od června 2017 do doby dokončení rekonstrukce úseku železniční tratě 250 v úseku nezbytně
nutném pro dosažení zkrácení jízdních dob pro relaci Žďár nad Sázavou – Brno, Královo Pole.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Dotazy členů dopravní komise
Zdeněk Kenovský se dotázal na akci Podklášterský most v Třebíči – datum dokončení.
Vzhledem k prodloužení termínu dokončení, tak došlo ke značnému poničení určitého úseku
silnice v severní části. Dle dostupných informací má být opraven pouze určitý úsek poničené
silnice. Možnost kraje přispět finančními prostředky městu, aby mohla být provedena
oprava celého poničeného úseku.
Hana Strnadová uvedla, že lze realizovat nezbytně nutné opravy pouze na stanovených
objízdných trasách. Aleš Kratina odpověděl, že město Třebíč plánuje opravu téměř celého úseku
jak severního (oprava) tak jižního (investice).
Jan Hyliš uvedl, že s firmou COLAS CZ, a.s., byl dohodnut co nejkratší harmonogram.
Na stavbě se pracuje. Firmou COLAS CZ, a.s., byl potvrzen konečný termín uvedení stavby do
předčasného užívání.
Přizvání hostů na příští zasedání dopravní komise
Aleš Kratina vznesl podnět, aby byl na příští jednání dopravní komise zařazen bod „Projednání
bezpečnosti silničního provozu“. K projednávání tohoto bodu bude přizván jako host Ing. Zbyněk
Augustýn, vrchní komisař odboru služeb dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje
Vysočina, a Mgr. Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP.
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Členové dopravní komise souhlasili s přizváním Ing. Zbyňka Augustina a Mgr. Veroniky Vošické
Buráňové na příští jednání dopravní komise.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 23. března 2017, od 13.00 hodin.
10. Závěr
Aleš Kratina poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.
Aleš Kratina
předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Hana Strnadová
tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 9. 3. 2017.
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