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USNESENÍ
z 5. jednání Komise dopravní ze dne 27.5.2008



č. KD 08/05/08
Komise Rady Karlovarského kraje pro dopravu
	doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit změny jízdních řádů autobusových linek a jízdních řádů vlaků jako 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu 
Hlasování: 8/0/0


č. KD 09/05/08

Komise Rady Karlovarského kraje pro dopravu
	bere na vědomí informaci o vývoji počtu přepravených osob, přepravovaných v rámci základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou


Hlasování: 8/0/0


č. KD 10/05/08
Komise Rady Karlovarského kraje pro dopravu
	bere na vědomí technicko ekonomickou studii revitalizace traťového úseku Horní Slavkov (odbočka vlečky STASIS ZBA) – Loket předměstí 
bere na vědomí vyjádření zástupců města Loket a Horní Slavkov k předmětu výše uvedené studie 

doporučuje Radě Karlovarského kraje ve stanovisku Karlovarského kraje vypracovaném pro SŽDC:
	deklarovat obecné stanovisko Karlovarského kraje ve věci podpory snahy o zachování stávajících regionálních železničních tratí s cílem posílit podíl přepravovaných objemů zboží po železnici 
	konstatovat, že pro dopravní obslužnost má trať č.144 význam jako celek a proto je pro skutečné posílení jejího významu potřebné se variantně zabývat revitalizací v celém úseku
	opětovně potvrdit předpoklad objednání dopravních výkonů s tím, že počty vlaků je nutno optimalizovat v rámci ZDO a proto do budoucna nelze paušálně kalkulovat s počty vlaků uvedenými ve studii
	upozornit na skutečnost, že není v možnostech Karlovarského kraje se jakkoliv investičně podílet na revitalizaci železniční trati, rekonstrukci vlečky, výstavbě logistického centra či výstavbě dalších pozemních komunikací v dotčené lokalitě.
	zdůraznit, že v případě revitalizace celého, případně vybraného úseku, není přípustné použití finančních prostředků na úkor modernizace, oprav a údržby stávajících provozovaných regionálních tratí v obvodu Karlovarského kraje 
	apelovat na vlastníka trati, aby podnikl taková opatření, která až do finálního řešení zabrání další devastaci, zcizování majetku a tím ochránil toto historicky unikátní dílo.


Hlasování: 8/0/0




V Karlových Varech dne 29.5.2008				              Ing. Radomil Gold v.r.
                                                                                                        předseda Komise dopravní

