Zápis z jednání
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2019
konaného dne 21. 11. 2019
Přítomni:
1. Libor Joukl

6. Aleš Kratina (předseda)

2. Vladimír Černý (místopředseda)

7. Eva Dlouhá

3. Dalibor Pituch

8. Jaroslav Jirků

4. Josef Jambor

9. Pavel Šabata

5. Zdeněk Kenovský

10. Hana Strnadová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Malý

4. Milan Vlček

2. Pavel Štefan

5. Petr Piáček

3. Alena Malá

6. Josef Mach

Hosté:
1. Pavel Bartoš (KrÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství)
2. Radovan Necid (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu;
Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
Aktuální informace z odboru dopravy a silničního hospodářství;
Projekt Veřejná doprava Vysočiny – shrnutí aktuálního stavu;
Projednání požadavků měst a obcí;
Rozvoj dopravního napojení areálu EDU;
Různé;
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.
Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, přivítal členy komise.
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 předložila následující informace:
- veškeré stavby realizované krajem a KSÚSV na silnicích II. a III. tříd v letošním roce jsou
již zprovozněny;

-

dle klimatických podmínek budou pokračovat práce na obchvatech Nového Veselí
a Velkého Beranova;
probíhá příprava na 91. výzvu IROP, připraveno je 7 staveb;
mýtné – silnice I. třídy tak, jak jsou navrženy, budou zpoplatněny;
v příštím týdnu proběhne předání staveniště obchvatu Havlíčkova Brodu;
jihovýchodní obchvat Jihlavy – připravuje se zadávací dokumentace pro zahájení
výběrového řízení na zhotovitele, předpoklad zahájení stavby je na podzim příštího roku.

4. Projekt Veřejná doprava Vysočiny – shrnutí aktuálního stavu
Pavel Bartoš podal následující informace:
- proběhlo jednání s JHMD ohledně podpisu dodatku ke smlouvě;
- se všemi autobusovými dopravci jsou uzavřeny smlouvy, výkony jsou již realizovány;
- na spojích, které jsou v závazcích kraje, bude tarif VDV spuštěn 1. 3. 2020.
Na základě dotazu pohovořil o dopadech pro cestující do Jihomoravského kraje a o informování
cestujících.
5. Projednání požadavků měst a obcí
Rudíkov
Aleš Kratina uvedl, že dne 3. 10. 2019 byla elektronicky Krajskému úřadu Kraje Vysočina
doručena žádost obce Rudíkov o projednání záležitosti tvorby projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení akce stavby II/360 Trnava – Rudíkov, kterou Kraj
Vysočina jako investor bude realizovat dle finančních možností v následujících letech. Obec
žádá o vyprojektování bezpečného bezbariérového podchodu v místě u hřbitova v rámci
projektové dokumentace akce II/360 Trnava – Rudíkov.
Žádost byla předložena již na minulém zasedání komise. Aleš Kratina doplnil nové informace
z jednání se starostou obce Rudíkov.
Členové komise hlasovali o následujících usneseních:
Usnesení 007/09/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
financování projektu podchodu v obci Rudíkov pod silnicí II/360 z rozpočtu Kraje Vysočina.
Usnesení nebylo přijato (0 pro, 5 proti, 3 se zdrželi).
Usnesení 008/09/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
pokračovat v koordinaci obou investičních akcí tak, aby došlo ke společnému postupu při
výstavbě.
Usnesení nebylo přijato (7 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Na zasedání se dostavil člen komise Libor Joukl.
6. Rozvoj dopravního napojení areálu EDU
Jiří Burian, zástupce Jaderné elektrárny Dukovany, seznámil členy komise s investičními záměry
elektrárny ve vztahu ke krajské silniční síti.
Usnesení 009/09/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
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pokračovat s přípravnými pracemi na rekonstrukci stavebních objektů na komunikační síti
přiléhající k Jaderné elektrárně Dukovany tak, aby došlo ke zlepšení dopravního napojení.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Různé
Pavel Bartoš informoval o žádosti Pardubického kraje, která se týká souhlasu Kraje Vysočina
s modernizací vozby na trati 238, díky které by v roce 2023 došlo k odstranění přestupu
v Hlinsku. V rámci financování dopravní obslužnosti kraje by došlo k nárůstu zhruba o 10 mil. Kč
ročně.
Aleš Kratina řekl, že bude hlasovat pro a že doufá, že se krajský úřad v budoucnosti postaví
podobně kladně k obnovení „půlnočních“ vlaků z Brna do Třebíče.
Usnesení 010/09/2019/DK
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
akceptovat obnovu vozby na trati 238 realizovanou Pardubickým krajem s předpokládaným
dopadem do rozpočtu Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Hana Strnadová podala doplňující informace k aktualizaci Strategie rozvoje Kraje Vysočina,
která byla představena na minulém zasedání komise. Citovala větu, která bude do strategie
doplněna: „Při plánování rozvoje silniční sítě je také nutné zohlednit specifické požadavky na
technické parametry pro trasy určené pro přepravu nákladů souvisejících s významnými
stavbami v regionu.“
Následně byla diskutována pracovní verze bezpečnostní inspekce, na křižovatce silnic II/399
a II/152 – „Hrotovická křižovatka“, jejíž vypracování zadal ODSH.
Byly stanoveny tyto termíny zasedání dopravní komise v 1. pololetí roku 2020:
16. 1., 13. 2., 5. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 12. prosince 2019, od 13.00 hodin, v Hotelu Gustav
Mahler, Křížová 4, Jihlava.
Pro zájemce následovala exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany.
8. 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. 11. 2019.
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