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U s n e s e n í 

z 32. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konané dne 02.08.2016 od 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni:      Helena Kobrová, Mgr. René Roubík, Pavel Kroupa, Josef Murčo, Zdeněk Lakatoš, Ing. 
Libor Šembera, Marek Mikeš (od 16:10 h.). 

Omluveni:     Václav Mleziva, Robert Koutný. 

Nepřítomni: Miloslav Zítka, Tomáš Gazárek. 

Ostatní zúčastnění: Miloslav Cink, Ing. Josef Bulka, Mgr. Vladimír Malý, Ing. Milan Novák, Jakub 
Pánik (od 16:15 h.).  

Jednání zahájil v 16:05 h a ukončil v 17:10 h místopředseda Komise dopravní Josef Murčo. 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

1) Hluková studie dodatečných protihlukových opatření na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat 
Cheb 

2) Neudržované úseky silnic III. třídy v zimním období 2016 – 2017 

3) Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby 

4) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na dopravu žáka do školy 

5) Různé  

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

      

Program jednání: 

1. Hluková studie dodatečných protihlukových opatření na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat 
Cheb 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 85/08/16 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje ke schválení a doporučení Zastupitelstvu Karlovarského 
kraje realizaci kombinací variant č. 1, 5 a 6 dle zpracovaného investičního záměru, včetně 
instalace vizuálních měřičů rychlosti s ukazatelem. 

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

 

2. Neudržované úseky silnic III. třídy v zimním období 2016 - 2017  

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 86/08/16 
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 souhlasí s návrhem „Nařízení Karlovarského kraje č. 5/2016, o vymezení úseků silnic III. třídy, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí“ v zimním období 2016 – 2017. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje, schválit „Nařízení Karlovarského kraje č. 5/2016, o 
vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“ v zimním období 2016 – 2017 dle návrhu. 

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

 

3. Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 87/08/16 

 bere na vědomí text Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na Zajištění 
veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje a 
text Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby na Zajištění veřejných 
služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou na tratích 145 a 149. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit zveřejnění Oznámení předběžných informací pro 
veřejnou zakázku na služby na Zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou 
v územním obvodu Karlovarského kraje a Oznámení předběžných informací pro veřejnou 
zakázku na služby na Zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou na tratích 
145 a 149 v Úředním věstníku EU dle návrhu. 

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

 

4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na dopravu žáka do školy 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 88/08/16 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje pro období od 01.09.2016 do 31.12.2016 na dopravu žačky 1. třídy z Lazů 
do Lázní Kynžvartu a to za podmínek dle nově předloženého návrhu. 

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

 

5. Různé   
- oprava účasti na jednání Komise dopravní dne 07.06.2016: Ing. Libor Šembera – omluven 

- ODSH zjistí časový plán opravy silnice III/2209 a předpokládaný objem finančních 
prostředků nutných na revitalizaci silnice a prověří možnost snížení rychlosti na silnici 
III/22141 v úseku Horní Blatná – Boží Dar na 7O Km/hod. v období od 01.06 do 3O.09 
z důvodů zvýšené cyklistické frekvence.

 
 
 
 
 
Karlovy Vary 2. srpna 2016                                                   Josef Murčo v.r. 
Zapisovatel: Miloslav Cink           místopředseda Komise dopravní 


