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U s n e s e n í 

z 21. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 3.3.2015 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni:      Josef Murčo, Helena Kobrová, Antonín Vychodil, Pavel Kroupa, Ing. Libor Šembera, 
Mgr. René Roubík, Miloslav Zítka (od 16:10 h) 

Omluveni: Patrik Pizinger, Marek Mikeš 

Nepřítomni: Václav Mleziva 

Ostatní zúčastnění: Ing. Václav Černý, Mgr. Vladimír Malý, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:00 h a ukončil v 17:25 h předseda Komise dopravní Josef Murčo 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 Informace o aktuální situaci letiště Karlovy Vary s ohledem na pokles počtu cestujících a 
dopadech na ekonomiku provozu letiště  

 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 
Karlovarského kraje za rok 2014 

 Různé 

HLASOVÁNÍ:                                  pro:  6   proti:   0    zdržel se:  0 

      

Program jednání: 
 

1. Informace o aktuální situaci letiště Karlovy Vary s ohledem na pokles počtu cestujících a 
dopadech na ekonomiku provozu letiště 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 54/03/15 

 schvaluje zprávu „Informace o aktuální situaci letiště Karlovy Vary s ohledem na pokles 
počtu cestujících a dopadech na ekonomiku provozu letiště“, dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje odsouhlasit členství Karlovarského kraje v zapsaném 
spolku (dle NOZ § 214-302) s názvem „SDRUŽENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO ROZVOJ 
LETECKÝCH LINEK“, dle návrhu 

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

 

2. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 
Karlovarského kraje za rok 2014 
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Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 55/03/15 

 bere na vědomí „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě 
v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014“ 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích 
veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014“ na 
internetových stránkách Karlovarského kraje, dle návrhu  

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

 

3. Různé 

 

 

 

V Karlových Varech dne 3. března 2015               Josef Murčo v.r. 
Zapisovatel: Miloslav Cink      předseda Komise dopravní 


