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U s n e s e n í 

z 24. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 04.08.2015 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni:      Václav Mleziva, Zdeněk Lakatoš, Ing. Libor Šembera, Mgr. René Roubík, Miloslav 
Zítka, Marek Mikeš, Pavel Kroupa, Helena Kobrová (do 17:30 h) 

Omluveni: Josef Murčo,  

Ostatní zúčastnění: Jakub Pánik, Mgr. Vladimír Malý, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:05 h a ukončil v 17:50 h předseda Komise dopravní Václav Mleziva 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

1) Podpora cyklodopravy v Karlovarském kraji na období let 2016 - 2018 

2) Schválení žádosti o poskytnutí „Studie využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě 
v Karlovarském kraji“ 

3) Neudržované úseky silnic II. a III. třídy v zimním období 2015- 2016 

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

5) Proces uzavírání nových smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na období 
od 1.1.2019 

6) Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 
určených k realizaci v rámci projektů z programu Evropské unie v letech 2016 – 2022 formou 
úvěrové smlouvy (ústní informace náměstka hejtmana Jakuba Pánika) 

7) Různé  

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

      

Program jednání: 
 

1. Podpora cyklodopravy v Karlovarském kraji na období let 2016 – 2018 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 62/08/15 

 souhlasí s podporou cyklodopravy formou individuálních dotací pro období 2016 - 2018, dle 
návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit podporu cyklodopravy pro období let 2016 – 
2018 formou individuálních dotací, dle návrhu  
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HLASOVÁNÍ:                       pro:   8    proti:   0  zdržel se:  0 

 

2. Schválení žádosti o poskytnutí „Studie využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě 
v Karlovarském kraji“ 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 63/08/15 

souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí „Studie využití stlačeného 
zemního plynu (CNG) v dopravě v Karlovarském kraji“ žadateli panu Martinu Čapkovi a zároveň 
zveřejnit studii na stránkách kraje.  

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

 

3. Neudržované úseky silnic II. a III. třídy v zimním období 2015- 2016 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 64/08/15 

 souhlasí s návrhem „Nařízení Karlovarského kraje č. 5/2015, o vymezení úseků silnic II. a III. 
třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí“ v zimním období 2015/2016 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit „Nařízení Karlovarského kraje č. 5/2015, o 
vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“ v zimním období 2015/2016, dle návrhu 

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

 

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

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 65/08/15 

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:   7    proti:   1  zdržel se:  0 

 

5. Proces uzavírání nových smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 
období od 1.1.2019 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 66/08/15 

bere na vědomí informaci o stávajícím průběhu procesu uzavření nových smluv o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě od 1.1.2019 

HLASOVÁNÍ:                        pro:   6    proti:   0  zdržel se:  1 
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6. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 
určených k realizaci v rámci projektů z programu Evropské unie v letech 2016 – 2022 formou 
úvěrové smlouvy 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 67/08/15 

bere na vědomí záměr zajistit financování jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů z programu Evropské unie v letech 2016 
– 2022 formou úvěrové smlouvy 

HLASOVÁNÍ:                        pro:   7    proti:   0  zdržel se:  0 

 

7. Různé 

 
 
 
 

 
 

V Karlových Varech dne 4. srpna 2015              Václav Mleziva v.r. 
Zapisovatel: Miloslav Cink      předseda Komise dopravní 


