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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 23. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 16. června 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:39 do 8:50 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		MUDr. Larva
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
1.	Rozhodnutí o námitkách veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní 		  RK 651/06/11
terminál Cheb“						
2. 	Dopis Pozemkovému fondu ČR ve věci výstavby rychlostí silnice R6		  RK 652/06/11



          


  



          Mgr. Martin Havel, v z.	  	                                  Ing. Petr Navrátil v. r.
                      hejtmana			  	         	                    ověřovatel
Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Rozhodnutí o námitkách veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 651/06/11

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele společnosti SKANSKA, proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60060380 ze dne 23.5.2011 – „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“, 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem rozhodnutí zadavatele o námitkách k zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60060380 ze dne 23.5.2011

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


2. Dopis Pozemkovému fondu ČR ve věci výstavby rychlostí silnice R6

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 652/06/11

- schvaluje, aby zastupitelstvo Karlovarského kraje uložilo hejtmanovi Karlovarského kraje 
PaedDr. Josefu Novotnému, písemně informovat Pozemkový fond ČR, a to ve smyslu, že:

Není vhodné, aby v současnosti Pozemkový fond ČR pronajímal, převáděl nebo prodával dalším osobám pozemky, které se nacházejí v koridoru pro vedení trasy rychlostní silnice R6. Koridor budoucí silnice R6 je vymezen jako veřejně prospěšná stavba v platných územně plánovacích dokumentacích jednotlivých dotčených krajů, tj.: Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, Územní plán velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve (na území Ústeckého kraje) a Územní plán velkého územního celku Rakovnicko (na území Středočeského kraje). Pozemky dotčené koridorem silnice R6 jsou dále jednoznačně vymezeny jako veřejně prospěšné stavby v územních plánech jednotlivých obcí. V územních plánech vydaných od roku 2007 
se jedná o pozemky s předkupním právem. Skutečnost, že Ministerstvo dopravy ČR zastavilo výstavbu vybraných úseků silnice R6 je pouze dočasné rozhodnutí. Karlovarský kraj považuje výstavbu silnice R6 i nadále za svou vrcholnou prioritu a očekává její realizaci v delším časovém horizontu.

Termín kontroly: 11.7.2011

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství




