file_0.jpg


file_1.wmf


KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE
komise dopravní




USNESENÍ
č. KD 40/10/06


Dne 31.10.2006 na 7. jednání Komise dopravní byl projednán Seznam jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci ROP v letech 2007 - 2013. Předmětný materiál byl k projednání předložen zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., ředitelem, Petrem Želechovským a
technickým náměstkem, Ing. Petrem Šťovíčkem.
Na základě hlasování (7/0/0 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:


Komise dopravní:

doporučuje  Radě Karlovarského kraje:

doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit seznam jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci ROP v letech 2007 – 2013 včetně schválení zajištění předfinancování
těchto akcí úvěrem, dle návrhu.




V Karlových Varech dne 31.10.2006	


  					  	           

 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní













USNESENÍ
č. KD 41/10/06


Dne 31.10.2006 na 7. jednání Komise dopravní byl projednán Seznam tratí a vlaků
zařazených do ZDO 2007. 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 (7/0/0 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

doporučuje  Radě Karlovarského kraje:
schválit  „Seznam tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“, dle návrhu.





V Karlových Varech dne 31.10.2006	

  					  	           


 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní












USNESENÍ
č. KD 42/10/06


Dne 31.10.2006 na 7. jednání Komise dopravní byl projednán Seznam linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007. 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 (7/0/0 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

doporučuje  Radě Karlovarského kraje:
schválit „Seznam linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“, dle návrhu.





V Karlových Varech dne 31.10.2006	

  					  	           



 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní












USNESENÍ
č. KD 43/10/06


Dne 31.10.2006 na 7. jednání Komise dopravní byla projednána Devátá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“. 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 (7/0/0 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

doporučuje  Radě Karlovarského kraje:

schválit devátou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
pro rok 2006“, dle návrhu.





V Karlových Varech dne 31.10.2006	

  				
	  	           


 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní








USNESENÍ
č. KD 44/10/06


Dne 31.10.2006 na 7. jednání Komise dopravní byla projednána Desátá změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“.
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 (7/0/0 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

doporučuje  Radě Karlovarského kraje:

schválit desátou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro
 rok 2006“, dle návrhu.





V Karlových Varech dne 31.10.2006	

  					  	           



 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní








USNESENÍ
č. KD 45/10/06


Dne 31.10.2006 na 7. jednání Komise dopravní byla projednána Zpráva o průběhu a výsledku jednacího řízení k uzavření smluv 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 vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Milanem Novákem a
vedoucím odd. veřejné dopravy, 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 výsledky jednacího řízení k uzavření smluv 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.  

doporučuje Radě Karlovarského kraje uzavření smluv 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 s drážními dopravci VIAMONT a.s. a České dráhy, a.s., dle návrhu.


V Karlových Varech dne 31.10.2006	


 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní




USNESENÍ
č. KD 46/10/06


Dne 31.10.2006 na 7. jednání Komise dopravní byla projednána Informace k záměru provozování tratě Krásný Jez – Loket – Nové Sedlo u Lokte .
Předmětný materiál byl k projednání předložen vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Milanem Novákem a
vedoucím odd. veřejné dopravy, Mgr. Vladimírem Malým.
Na základě hlasování (6/0/0 – v pořadí pro/proti/zdržel se) se Komise dopravní usnáší takto:



Komise dopravní:

bere na vědomí:

informaci o záměru koupě, příp. dlouhodobého pronájmu a provozování
tratě „Krásný Jez – Loket – Nové Sedlo u Lokte“.





V Karlových Varech dne 31.10.2006	


  					  
	           

 Bc. Radomil Gold 
	 předseda
        Komise dopravní



