Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 12/2017
konaného dne 14. 12. 2017
Přítomni:
1. Vladimír Malý

7. Petr Piáček

2. Pavel Štefan

8. Josef Mach

3. Dalibor Pituch

9. Jaroslav Jirků

4. Josef Jambor

10. Pavel Šabata

5. Zdeněk Kenovský

11. Hana Strnadová (tajemnice)

6. Aleš Kratina (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Libor Joukl

4. Milan Vlček

2. Vladimír Černý (místopředseda)

5. Eva Dlouhá

3. Radovan Necid
Hosté:
1. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Jiří Antonů (RROS Vysočina)
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. Projednání požadavků měst a obcí
5. Plán činnosti dopravní komise na rok 2018
6. Různé
7. 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
Usnesení 026/11/2017/DK - Dopravní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí vypořádání
připomínek Veřejné dopravy Vysočiny oblast Žďár nad Sázavou.
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová podala následující informace:

-

-

Aktuálně ODSH řeší ukončování staveb (administrativní práce – vyúčtování, zúčtování).
Všechny krajské akce a akce prováděné KSÚSV jsou v provozu, nebo mají předčasné
užívání.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 12. 12. 2017 schválilo Rozpočet Kraje
Vysočina na rok 2018.
Začíná se pracovat na akcích pro rok 2018 – práce na výběrových řízeních.
Informace k akci Brněnský most v Jihlavě – došlo k otevření obálek, do rady kraje je
připraven materiál Rozhodnutí o výběru zhotovitele stavebních prací. Do konce ledna
2018 předpoklad uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Bylo požádáno o vydání
stavebního povolení.
Ze SFDI byly v letošním roce vyčerpány všechny finanční prostředky, všechny faktury
byly odeslány. Pro případné čerpání finančních prostředků ze SFDI v roce 2018 je
připraven seznam akcí.

Pavel Bartoš informoval o těchto záležitostech:
- Základní informace k VDV:
o ohledně tarifní integrace je aktuálně připravována smlouva Kraje Vysočina
s městem Jihlava o tarifní integraci (integrace mezi MHD a VDV);
o dopravní optimalizace – byly rozesílány jízdní řády po úpravách (kromě oblasti
Žďár nad Sázavou – zde se aktuálně upravují návrhy jízdních řádů VDV vyvolané
stanoviskem Jihomoravského kraje k řešení stávajících spojů dopravce ZDAR
a. s. přesahující na území Jihomoravského kraje.
- Jsou uzavírány dodatky na tzv. uzavírky v letošním roce - každoroční činnost, kde jsou
dopravcům propláceny náklady způsobené uzavírkovou činností.
- Na základě schválení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok
2018 zastupitelstvem kraje budou rozesílány dodatky smluv na rok 2018.
Na jednání se dostavil člen komise Jaroslav Jirků
4. Projednání požadavků měst a obcí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Obec Kaliště
Aleš Kratina uvedl, že dne 5. 12. 2017 byl Krajskému úřadu Kraje Vysočina - Dopravní komisi
Rady Kraje Vysočina doručen dopis obce Kaliště s vyjádřením k usnesení zastupitelstva kraje
č. 0512/06/2017/ZK. Zastupitelstvo obce Kaliště na svém zasedání dne 24. 11. 2017 projednalo
usnesení zastupitelstva kraje č. 0512/06/2017/ZK ke Koncepci rozvoje silniční sítě na území
Kraje Vysočina. Vyřazení silnic III. třídy z majetku kraje. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s vyřazením a převodem do majetku obce silnice III. třídy číslo III/12940 a III/34762 z majetku
Kraje Vysočina dle výše zmíněného usnesení.
Aleš Kratina vznesl podnět na nastavení jednotného rámce pro odpovědi.
Hana Strnadová uvedla, že koncepce je technickým podkladem, který umožňuje porovnat
a identifikovat nesrovnalosti na silniční síti vzhledem k legislativnímu rámci, významu
a charakteru komunikace, intenzitám dopravy a vzájemnému propojení silniční sítě. Současná
síť silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina zahrnuje i úseky, jejichž charakter neodpovídá kategorii
silnice III. třídy podle zákona č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích. Koncepce
vyspecifikovala to, co by nemělo ze zákona být zařazeno v silniční síti – jedná se o napojení
místních částí. K jednotlivým úsekům silnic navržených v koncepci k vyřazení ze silniční sítě se
bude individuálně přistupovat - obce budou oslovovány.
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Schválením Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina není ohrožena dostupnost
obcí. Pokud by obec nesouhlasila s převzetím silnice navržené v koncepci k vyřazení ze silniční
sítě, tak silnice může být i účelovou komunikací kraje se zajištěním nezbytně nutného rozsahu
údržby.
Usnesení 027/12/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
podnět obce Kaliště ke Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Plán činnosti dopravní komise na rok 2018
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Aleš Kratina uvedl, že předložený plán činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok
2017. V případě potřeby může být v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly
a problémy. Některé z jednání dopravní komise může být koncipováno jako výjezdní zasedání.
Aleš Kratina informoval, že na jednání dopravní komise dne 11. 1. 2018 budou pozváni
odborníci z ČVUT Praha s prezentací problematiky akumulátorových drážních vozidel.
Dalibor Pituch vznesl podnět na uspořádání odborné exkurse na některé z krajských dopravních
staveb např. v příštím roce na rekonstrukci Brněnského mostu v Jihlavě. Jiří Antonů vznesl
podnět na uspořádání jednání na KSÚSV.
K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění.
V připravené podobě bude plán činnosti komise na rok 2018 předložen radě kraje ke schválení.
Usnesení 028/12/2017/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na 11. ledna 2018, od 13.00 hodin.
7. 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 19. 12. 2017.
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