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U s n e s e n í 

z 28. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 01.03.2016 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni:      Václav Mleziva (do 16:30h), Helena Kobrová, Josef Murčo, Mgr. René Roubík, Zdeněk 
Lakatoš, Miloslav Zítka, Pavel Kroupa (od 16:05h), Marek Mikeš (od 16:10h), Ing. Libor 
Šembera (od 16:30h) 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Petr Šťovíček (do 16:35h), Jakub Pánik (do 16:30h), PhDr. Ing. Zdeněk 
Kusý (do 16:30h), Mgr. Vladimír Malý (do 16:30h), Miloslav Cink, Tomáš 
Gazárek, Robert Koutný, Ing. Milan Zukal (od 16:15h) 

Jednání zahájil v 16:00 h a ukončil v 17:35 h místopředseda Komise dopravní Josef Murčo 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

1) Návrh změny rozsahu dopravního výkonu obsaženého ve vyrovnávce „naturálního vyrovnání 
dopravního výkonu“ souvisejícího s optimalizaci oběhů souprav motorových vozidel řady 844 
RegioShark, vyvolaný prohlášením „Velkého pátku“ státním svátkem dle zákona č. 359/2015 
Sb. 

2) Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2016 

3) Aktualizace „Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 - 2020“ 

4) Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 
Karlovarského kraje za rok 2015 

5) Informace o jednáních Karlovarského kraje a SŽDC ve věci modernizace železniční dopravní 
infrastruktury 

6) Různé  

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

      

Program jednání: 
 

1. Návrh změny rozsahu dopravního výkonu obsaženého ve vyrovnávce „naturálního 
vyrovnání dopravního výkonu“ souvisejícího s optimalizaci oběhů souprav motorových 
vozidel řady 844 RegioShark, vyvolaný prohlášením „Velkého pátku“ státním svátkem dle 
zákona č. 359/2015 Sb. 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 76/03/16 

• doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit změnu rozsahu dopravního výkonu obsaženého 

ve vyrovnávce „naturálního vyrovnání dopravního výkonu“ souvisejícího s optimalizaci oběhů 
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souprav motorových vozidel řady 844 RegioShark, vyvolaného prohlášením „Velkého pátku“ 

státním svátkem dle zákona č. 359/2015 Sb. s účinností od 13.12.2015, dle návrhu 

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

 

2. Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 
2016 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 77/03/16 

• bere na vědomí informaci o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském 
kraji na rok 2016 

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

 

3. Aktualizace „Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 - 2020 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 78/03/16 

• bere na vědomí aktualizaci „Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 – 2020“ 

• doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit aktualizaci „„Strategie cyklistiky v Karlovarském 
kraji na období 2016 – 2020“, dle návrhu  

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

 

4. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 
Karlovarského kraje za rok 2015 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 79/03/16 

• bere na vědomí „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 
obvodu Karlovarského kraje za rok 2015“ 

• doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích 
veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2015“ na 
internetových stránkách Karlovarského kraje, dle návrhu  

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

 

5. Informace o jednáních Karlovarského kraje a SŽDC ve věci modernizace železniční dopravní 
infrastruktury 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 80/03/16 

• bere na vědomí dílčí informace o jednáních Karlovarského kraje a SŽDC ve věci modernizace 
železniční dopravní infrastruktury a k uvedené problematice doporučuje širší diskuzi v druhém 
pololetí roku 2016   

HLASOVÁNÍ:                       pro:   8    proti:   0  zdržel se:  0 
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6. Různé 

• 29. jednání Komise dopravní proběhne jako výjezdní zasedání dne 05.04.2016 od 14:00 
hodin v prostorách Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. - středisko Cheb.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Karlovy Vary dne 1. března 2016                         Josef Murčo v.r. 
Zapisovatel: Miloslav Cink         místopředseda Komise dopravní 


