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U s n e s e n í 

z 3. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 5. 3. 2013 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:      Josef Murčo, Ing. Libor Šembera, Pavel Kroupa, Helena Kobrová, Marek Mikeš, 
Antonín Vychodil, Ing. Milan Sapoušek, Miloslav Zítka, Mgr. René Roubík 

Omluven: Václav Mleziva 

Ostatní zúčastnění: Ing. Petr Navrátil (od 16:15 h), PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, Ing. Jan Mládek, Mgr. 
Vladimír Malý, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:00 h a ukončil v 17:05 h předseda Komise dopravní Josef Murčo 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

1. Úprava cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského 
kraje s platností od 1.5.2013 

2. Kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem 
cyklobusů pro období let 2013 – 2015 

3. Stanovisko Karlovarského kraje za oblast dopravy k vládnímu materiálu „Problematika státem 
nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě“. 

4. Různé 

HLASOVÁNÍ:                                 pro:   9   proti:   0    zdržel se:  0 

      

Program jednání: 
 

1. Úprava cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského 
kraje s platností od 1.5.2013 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 3/03/13 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit úpravu cen IJD IDOK s platností od 1.5.2013 
dle návrhu.  

HLASOVÁNÍ:                       pro:   9   proti:   0  zdržel se:  0 

 

2. Kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené 
s provozem cyklobusů pro období let 2013 - 2015 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
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usnesením č. KD 4/03/13 

 schvaluje kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené 
s provozem cyklobusů pro období let 2013 – 2015, dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit kritéria pro finanční příspěvek vybranému 
dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů pro období let 2013 – 2015, 
dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                          pro:   9   proti:   0  zdržel se:  0 

 

3. Stanovisko Karlovarského kraje za oblast dopravy k vládnímu materiálu „Problematika 
státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě“. 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 5/03/13 

 schvaluje stanovisko Karlovarského kraje za oblast dopravy k vládnímu materiálu 
„Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě“, dle návrhu.  

HLASOVÁNÍ:                       pro:   9   proti:   0  zdržel se:  0 

 
5. Různé 

 

 

 

 

 
V Karlových Varech dne 5. 3. 2013 
Zapisovatel: Miloslav Cink 

Josef Murčo v.r. 
předseda Komise dopravní 

 


