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KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE
komise dopravní




USNESENÍ
č. KD 31/07/06


Dne 25.07.2006 na 4. jednání Komise dopravní byla projednána Informace o problematice uzavření nových smluv o závazku veřejné služby s drážními dopravci. Předmětný materiál byl k projednání předložen zástupcem vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, Mgr. Vladimírem Malým.

Na základě hlasování (7/0/0 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

bere na vědomí:
informaci o problematice uzavření nových smluv o závazku veřejné služby s drážními dopravci, dle návrhu.






V Karlových Varech dne 25.07.2006	

  					  	           

 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní













USNESENÍ
č. KD 32/07/06


Dne 25.07.2006 na 4. jednání Komise dopravní byla, v rámci návrhu na Šestou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, projednána Žádost obce Pšov o změny v základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006 na linkách 421431 a 421432.  Předmětný materiál byl k projednání předložen zástupci Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o., ředitelem, Mgr. Ing. Zdeňkem Kusým a jeho zástupcem, Ing. Janem Mládkem.
Na základě hlasování (6/0/1 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

doporučuje Radě Karlovarského kraje:
schválit  prodloužení dotovaného spoje 421432/4 doplněním obsluhy zastávky Pšov, Borek, časový posun dotovaného spoje 421431/2 a zrušení pátečního provozu spoje 421432/2 jako změnu základní dopravní obslužnosti na základě žádosti obce Pšov, resp. dle návrhu.




V Karlových Varech dne 25.07.2006	

  					  	           

 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní











USNESENÍ
č. KD 33/07/06


Dne 25.07.2006 na 4. jednání Komise dopravní byla, v rámci návrhu na Šestou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, projednána Žádost občanů města Březová – místní části Rudolec o zařazení nových spojů do základní dopravní obslužnosti na lince 480590.  Předmětný materiál byl k projednání předložen zástupci Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o., ředitelem, Mgr. Ing. Zdeňkem Kusým a jeho zástupcem, Ing. Janem Mládkem.
Na základě hlasování (6/0/1 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

doporučuje Radě Karlovarského kraje:
neschválit  zařazení nových spojů na lince 480590 do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006 dle žádosti občanů města Březová – místní části Rudolec, resp. dle návrhu.




V Karlových Varech dne 25.07.2006	

  					  	           

 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní











USNESENÍ
č. KD 34/07/06


Dne 25.07.2006 na 4. jednání Komise dopravní byl, v rámci návrhu na Šestou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, projednán návrh na Optimalizaci oběhu vozidel dopravce František Farář – zlepšení dopravní obslužnosti Základní a Mateřské školy v Sadově a obce Šemnice – místní části Polovice, na linkách č. 420201 a č. 420202.  Předmětný materiál byl k projednání předložen zástupci Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o., ředitelem, Mgr. Ing. Zdeňkem Kusým a jeho zástupcem, Ing. Janem Mládkem.
Na základě hlasování (6/0/1 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

doporučuje Radě Karlovarského kraje:
schválit  změny v základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006 na linkách č. 420201 a č. 420202, dle návrhu.




V Karlových Varech dne 25.07.2006	

  					  	           

 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní











USNESENÍ
č. KD 35/07/06


Dne 25.07.2006 na 4. jednání Komise dopravní byly projednány Provozní zadávací podmínky a Rámcové jízdní řády k provedení výběrového řízení formou výzvy k podání nabídky k jednacímu řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010.  Předmětný materiál byl k projednání předložen zástupci Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o., ředitelem, Mgr. Ing. Zdeňkem Kusým a jeho zástupcem, Ing. Janem Mládkem.
Na základě hlasování (6/1/0 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

doporučuje Radě Karlovarského kraje:
schválit  návrh Provozních zadávacích podmínek a Rámcových jízdních řádů k provedení výběrového řízení formou výzvy k podání nabídky k jednacímu řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010., dle návrhu.





V Karlových Varech dne 25.07.2006	

  					  	           

 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní


