Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2019
konaného dne 21. 2. 2019
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Milan Vlček

2. Pavel Štefan

9. Petr Piáček

3. Libor Joukl

10. Eva Dlouhá

4. Vladimír Černý (místopředseda)

11. Jaroslav Jirků

5. Josef Jambor

12. Pavel Šabata

6. Zdeněk Kenovský

13. Hana Strnadová (tajemnice)

7. Aleš Kratina (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Dalibor Pituch

3. Josef Mach

2. Radovan Necid
Hosté:
1. Jan Hyliš (člen Rady Kraje Vysočina)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
3. Hospodaření KSÚSV za rok 2018;
4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;
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
Úkol: Do datového uložiště dopravní komise uložit objednávku ze strany ministerstva dopravy
(rychlíky na lince Brno – Jihlava).
- Materiál byl uložen do datového uložiště dopravní komise.
3. Hospodaření KSÚSV za rok 2018
Souhrn hospodaření KSÚSV za rok 2018 prozatím není k dispozici, z toho důvodu bude tento
bod přesunut na příští zasedání komise.

4. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová podala následující informace:
- příprava staveb - pokračuje se na přípravě podkladů k předání staveniště - obchvat Nové
Veselí;
- výběrová řízení:
o II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba (úseky Olešná – Strměchy,
Hubenov – Dušejov);
o II/602 Stránecká Zhoř – průtah;
- pokračuje příprava akcí registrovaných do IROPu;
- připravuje se materiál pro jednání zastupitelstva kraje – žádost o převod finančních
prostředků ve výši 150 mil. Kč z disponibilního zůstatku loňského roku do rozpočtu 2019,
kapitola Doprava. Finanční prostředky budou použity na stavby:
o II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba (úseky Olešná – Strměchy,
Hubenov – Dušejov);
o II/406 Třešť – průtah;
- ODSH žádá o posílení kapitoly Doprava o 100 mil. Kč, které budou použity na
financování přílohy D1B, což jsou investice Krajské správy a údržby silnic;
- ODSH žádá o posílení kapitoly Doprava o 50 mil. Kč, které budou použity na opravy
škod po zimě, aktuální materiál s rozsahem prací bude uložen na datové uložiště;
- veřejná doprava:
o pokračuje jednání s JHMD;
o na přelomu března a dubna bude podepsána smlouva s Českými drahami;
o uzavírají se dodatky smluv na veřejnou linkovou dopravu na letošní rok;
o připravuje se vypsání výběrových řízení na jednotlivé části Veřejné dopravy
Vysočiny.
Na základě dotazu Aleše Kratiny informovala Hana Strnadová o meziročním propadu v případě,
že nebude možno využít finanční prostředky ze SFDI.
Libor Joukl pohovořil o chystaných akcích KSÚSV – stavební akce v rozpočtu, projekty
v přípravě pro realizaci v příštích letech, mosty, stavby ze SFDI, vlastní činnost.
V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Petr Piáček a Pavel Štefan.
Usnesení 004/03/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina převést finanční prostředky ve výši
300 mil. Kč z disponibilního zůstatku roku 2018 do rozpočtu roku 2019, kapitoly Doprava.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 005/03/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina posílit finanční prostředky na
kapitole Doprava z důvodu nevyhovujícího stavu silniční sítě a mostů.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Různé
Libor Joukl pohovořil o stavu silniční sítě a mostů v Kraji Vysočina a uvedl, že členům dopravní
komise může být poskytnuta mapa akcí plánovaných k realizaci v letošním roce, kterou KSÚSV
každoročně předkládá zřizovateli.
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Na základě dotazu Aleše Kratiny podala Hana Strnadová informace o opravě průtahu města
Pacov.
Libor Joukl pohovořil o organizačním zajištění oprav přemostění u třebíčské nemocnice – dotaz
vznesl Pavel Šabata.
Petr Piáček zmínil, že v rámci VDV je na železniční trati Telč – Třešť – Jihlava plánována
zastávka „Jihlava – město“. Je na zvážení, zda by vzhledem k návaznosti MHD nebylo
vhodnější zvolit zastávku „Jihlava – Staré Hory“ do doby, než bude vybudován Centrální
dopravní terminál.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 21. března 2019, 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 28. 2. 2019.
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