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U s n e s e n í 

z 5. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 7. 5. 2013 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

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

Ostatní zúčastnění: Ing. Petr Navrátil, PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, Ing. Jan Mládek, Mgr. Vladimír 
Malý, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:00 h a ukončil v 18:25 h předseda Komise dopravní Josef Murčo 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

1. Plán práce Komise dopravní na rok 2013 – 1. dodatek 

2. Informace o stanovisku KIDS KK ve věci Plzeňským krajem připravovaného nabídkového řízení, 
do kterého budou zařazeny linky jedoucí také na území Karlovarského kraje (linky 411460, 
490450 a 490850)  

3. Smlouva o dílo „Zlepšení vazeb regionální drážní dopravy v Karlovarském kraji s ohledem na 
výhledové časové polohy v uzlu Cheb“ 

4. Žádost o zařazení autobusového nádraží v Kraslicích, jako investice do dopravních činností 
dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

5. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku 

6. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích 

7. Různé 

HLASOVÁNÍ:                               pro:   10   proti:   0    zdržel se:  0 

      

Program jednání: 
 

1. Plán práce Komise dopravní na rok 2013 – 1. dodatek 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 11/05/13 

 schvaluje 1. dodatek „Plánu práce Komise dopravní na rok 2013“, dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje, schválit „Plán práce Komise dopravní na rok 2013 ve 
znění 1. dodatku“, dle návrhu  

HLASOVÁNÍ:                       pro:   9    proti:   0  zdržel se:  0 
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2. Informace o stanovisku KIDS KK ve věci Plzeňským krajem připravovaného nabídkového 
řízení, do kterého budou zařazeny linky jedoucí také na území Karlovarského kraje (linky 
411460, 490450 a 490850)  

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 12/05/13 

 bere na vědomí informaci o stanovisku KIDS KK vycházejícím ze schváleného „Plánu 
dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2012 – 2018“ ve věci 
Plzeňským krajem připravovaného nabídkového řízení, do kterého budou zařazeny linky 
jedoucí také na území Karlovarského kraje (linky 411460, 490450 a 490850) a nemá 
námitek. 

HLASOVÁNÍ:                          pro:   10   proti:   0  zdržel se:  0 

 

3. Smlouva o dílo „Zlepšení vazeb regionální drážní dopravy v karlovarském kraji s ohledem na 
výhledové časové polohy v uzlu Cheb“ 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 13/05/13 

 souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo „Zlepšení vazeb regionální drážní dopravy 
v Karlovarském kraji s ohledem na výhledové časové polohy v uzlu Cheb, dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit uzavření Smlouvy o dílo „Zlepšení vazeb 
regionální drážní dopravy v Karlovarském kraji s ohledem na výhledové časové polohy 
v uzlu Cheb, dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                       pro:   10   proti:   0  zdržel se:  0 

 

4. Žádost o zařazení autobusového nádraží v Kraslicích, jako investice do dopravních činností 
dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 14/05/13 

 bere na vědomí žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. ve věci pořízení autobusového 
nádraží v Kraslicích, jako investice do dopravních činností ve výši 1.897.916,38 Kč za rok 
2010 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje souhlasit se zařazením autobusového nádraží 
v Kraslicích, jako investice do dopravních činností dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., za 
předpokladu, že se o částku ve výši 1.897.916,38 Kč poníží skutečná výše hrazeného 
přiměřeného zisku za rok 2010, dle návrhu  

HLASOVÁNÍ:                       pro:   10    proti:   0  zdržel se:  0 

 

5. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o přiznání účelově vázaného přiměřeného 
zisku 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 15/05/13 
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 souhlasí s přiznáním účelově vázaného přiměřeného zisku ve výši 2.398.354,- Kč dopravci 
Autobusy Karlovy Vary, a.s., který bude použit výhradě na obnovu vozového parku na 
linkách v závazku veřejné služby, dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit přiznání účelově vázaného přiměřeného 
zisku za předpokladu, že dopravce převede částku ve výši 2.398.354,- Kč na účet kraje 
nejpozději do 20.07.2013, a že poskytnuté finanční prostředky budou použity výhradně na 
obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby, dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                       pro:   8   proti:   0  zdržel se:  2 

 

6. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 16/05/13 

 souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského 
kraje schválení zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                       pro:   9    proti:   0  zdržel se:  1 

 

7. Různé 

 

 

 

V Karlových Varech dne 7. května 2013            Josef Murčo v.r. 
Zapisovatel: Miloslav Cink      předseda Komise dopravní 


