Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2019
konaného dne 11. 4. 2019
Přítomni:
1. Vladimír Malý

8. Aleš Kratina (předseda)

2. Pavel Štefan

9. Petr Piáček

3. Libor Joukl

10. Josef Mach

4. Dalibor Pituch

11. Jaroslav Jirků

5. Josef Jambor

12. Pavel Šabata

6. Zdeněk Kenovský

13. Hana Strnadová (tajemnice)

7. Radovan Necid
Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Černý (místopředseda)

3. Eva Dlouhá

2. Milan Vlček
Hosté:
1. Jan Hyliš (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Jiří Antonů (RROS KV)
4. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
3. Prezentace výsledků zimní údržby 2018/2019;
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.
Omluvil pozdější příchod Jana Hyliše, radního Kraje Vysočina a člena komise Petra Piáčka.
Přednesl návrh programu jednání. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;

4. Prezentace výsledků zimní údržby 2018/2019;
5. Různé;
6. Závěr.
Takto upravený návrh programu jednání byl přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
Do datového uložiště byla vložena prezentace Jana Míky k hospodaření KSÚSV za rok 2018.
3. Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství
Hana Strnadová podala následující informace:
- všechny stavby jsou vysoutěžené a začíná se stavět;
- Bezpečná Vysočina – žádost o úpravu finančních prostředků.
Pavel Bartoš uvedl k veřejné dopravě:
- 2. 4. 2019 došlo k podpisu smlouvy s Českými drahami, a. s., SŽDC v průběhu června
zveřejní podobu návrhu jízdního řádu platného od 15. 12. 2019;
- pohovořil o vývoji sporu s JHMD;
- linková doprava – stávající smlouvy končí 1. 11. 2019, ODSH ve spolupráci s advokátní
kanceláří řeší možné způsoby zadání nové smlouvy.
Na zasedání se dostavil člen komise Petr Piáček.
Na základě dotazu Aleše Kratiny informoval Pavel Bartoš o postupné integraci dopravy – cílem
je, aby na přelomu roku 2019/2020 byla zaintegrovaná linková i drážní doprava minimálně na
části území Kraje Vysočina. Je třeba rozlišovat VDV a způsob uzavření smluv s dopravci.
Pavel Bartoš dále pohovořil také o jednáních s městy ohledně zapojení jednotlivých MHD do
VDV.
Aleš Kratina požádal o pravidelné předkládání aktuálních informací o vývoji integrace dopravy
v Kraji Vysočina, na každém zasedání dopravní komise, v bodě „Aktuální informace z odboru
dopravy a silničního hospodářství“.
4. Prezentace výsledků zimní údržby 2018/2019
Aleš Kratina přivítal Jana Míku, ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
Jan Míka okomentoval prezentaci, která byla s předstihem vložena do datového uložiště
dopravní komise.
Pohovořil zejména o:
- ujetých kilometrech v jednotlivých sezónách od roku 2010;
- spotřebě soli v jednotlivých sezónách;
- spotřebě inertních materiálů v jednotlivých sezónách;
- výkonech po jednotlivých měsících (listopad – březen);
- vynaložených finančních prostředcích.
Dále informoval také o kůrovcové kalamitě a jejím vlivu a dopadu na silniční síť. Předložený
materiál bude uložen do datového uložiště.
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Na základě dotazu Petra Piáčka pohovořil Jan Míka o zkvalitnění služeb KSÚSV oproti
předchozím rokům. Konkrétně zmínil zavedení celoročního krajského dispečinku, obnovu
vozového parku a dostavbu skladu na sůl.
5. Různé
Petr Piáček vznesl dotaz na dopad kompenzace slev z jízdného od MD studentům a důchodcům
do rozpočtu Kraje Vysočina. Ing. Strnadová sdělila, že ODSH odprezentuje materiál, ze kterého
bude patrné, jak skutečná výše dotace dopravcům za poskytnuté slevy z jízdného od MD v roce
2018, tak odhad pro rok.
Zdeněk Kenovský vznesl dotaz na opravu silnice II/360 Pocoucov – Trnava.
Jan Míka přislíbil zaslání písemné informace.
Aleš Kratina podal dílčí informace o tématu udržitelné mobility, konkrétně automobilů na
vodíkový pohon. Na květnové nebo červnové zasedání komise by rád pozval odborníka na tuto
problematiku.
Libor Joukl poskytnul aktuální informace o probíhající opravě mostu v Třebíči.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 16. května 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 16. 4. 2019.
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