Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 6/2019
konaného dne 20. 6. 2019
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Petr Piáček

2. Pavel Štefan

9. Josef Mach

3. Libor Joukl

10. Eva Dlouhá

4. Josef Jambor

11. Jaroslav Jirků

5. Zdeněk Kenovský

12. Pavel Šabata

6. Radovan Necid

13. Hana Strnadová (tajemnice)

7. Aleš Kratina (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Černý (místopředseda)

3. Milan Vlček

2. Dalibor Pituch
Hosté:
1. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Jiří Antonů (RROS KV)
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 podala následující informace:

-

-

v letošním roce se nebude realizovat rekonstrukce průtahu Třeští – výběrové řízení
muselo být zrušeno z důvodu obdržení nepřijatelných nabídek. Nejnižší nabídka byla cca
o 66 % vyšší než předpokládaná cena. Průtah je vyfrézovaný a je zde vedena objízdná
trasa, po ukončení objízdné trasy bude alespoň provizorně opraveno;
bylo schváleno povýšení rozpočtu pro KSÚSV o 100 mil. Kč – 75 mil. Kč na opravy,
25 mil. Kč na investice;
byla schválena řádná účetní uzávěrka KSÚSV za rok 2018, finanční plán KSÚSV na rok
2019 a střednědobý plán na roky 2020-2022;
Kraj Vysočina obdržel ze SFDI pro letošní rok cca 179 mil. Kč, finanční prostředky
využije KSÚSV na souvislé opravy;
v červnu se uskutečnilo krajského kolo soutěže Mladý cyklista;
bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele KSÚSV, současný ředitel na funkci
k 31. 8. 2019 rezignoval.

Na zasedání se dostavil člen komise Petr Piáček.
4. Projekt Veřejná doprava Vysočiny – shrnutí aktuálního stavu
Pavel Bartoš pohovořil o dopravní obslužnosti Kraje Vysočina:
- Jindřichohradecké místní dráhy – bylo vydáno rozhodnutí ministerstva vnitra ve věci
sporného řízení Ministerstva vnitra ČR. Dopravce současně podal stížnost k Evropské
komisi.
- SŽDC vydala návrh jízdního řádu pro období následujícího grafikonu, tj od 15. 12. 2019
do 12. 12. 2020. Do konce listopadu je třeba uzavřít dohodu, která stanoví, jak bude
naloženo s nově pořízenými vozidly v průběhu trvání smlouvy.
- autobusová linková doprava – připravují se jízdní řády ve 2 variantách dle jejich platnosti
a probíhají jednání s jednotlivými dopravci;
- Jihlava – ulice Hradební, zastávky – předpokládané zahájení provozu u části linek je od
22. 7. 2019.
Na základě dotazu Petra Piáčka proběhla diskuse o možnosti stavění vlaků na zastávce Jihlava
– Staré Hory.
Petr Piáček vznesl dotaz na dopad kompenzace slev z jízdného od Ministerstva dopravy ČR
studentům a důchodcům do rozpočtu Kraje Vysočina.
Pavel Bartoš uvedl tyto odhady dopravců:
- linková doprava – od počátku roku do 1. 11. 2019 89 mil. Kč, za celý rok 108 mil. Kč;
- drážní doprava – 7 mil. Kč.
Úkol: Zpracovat skutečný stav dopadu kompenzace slev z jízdného od Ministerstva dopravy ČR
studentům a důchodcům do rozpočtu Kraje Vysočina, za 1. pololetí roku 2019.
5. Různé
Byly stanoveny tyto termíny zasedání dopravní komise v 2. pololetí 2019: 12. 9., 17. 10., 21. 11.
(výjezdní zasedání do Jaderné elektrárny Dukovany), 12. 12.
Pavel Bartoš podal informaci, že ve dne 10. - 11. 10. 2019 se uskuteční Mezinárodní odborná
konference Českých drah na téma „Elektromobilita na železnici 2020 - 2030“.
Aleš Kratina poděkoval KSÚSV za akci most II/351, II/360 v Třebíči, kde realizace probíhá bez
problémů a následně podal tyto informace:
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-

členové Dopravní komise města Třebíč doporučují spolupráci s vedením Kraje Vysočina
ohledně řešení křižovatky krajských silnic na ulicích 9. května, Račerovická, U Obůrky
a U Kuchyňky v Třebíči;
na jednáních o studii propojení silnice II/399 do Velké Bíteše padla myšlenka na řešení
přeložky Náměště nad Oslavou;
24. 10. 2019 organizuje na krajském úřadě seminář k alternativním pohonům
v automobilové a autobusové dopravě.

Libor Joukl podal aktuální informace o největších probíhajících stavbách a zmínil, že do 15. 7.
2019 by měla být dokončena první seč.
Následně proběhla krátká diskuse ke křižovatce Střítež.
Petr Piáček upozornil, že na probíhající rekonstrukci komunikace I/23 v Olšanech dojde v místě
autobusových zastávek k zúžení silnice.
Hana Strnadová sdělila, že ODSH prověří, zda kraj k této stavbě dával stanovisko.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 12. září 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 25. 6. 2019.
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