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25. jednání Komise dopravní dne 29.11.2011 
 

K bodu jednání č. 3 

 

Plán práce Komise dopravní na rok 2012 
 

Předkladatel:  Ing. Tomáš Svoboda, předseda Komise dopravní 

Zpracovatel:   Miloslav Cink, zapisovatel Komise dopravní 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě požadavku organizačního odd. Odboru vnitřních záležitosti Krajského úřadu Karlovarského kraje a 
v souladu s jednacím řádem č. PR 08/2004,  je komisi předkládán plán práce na rok 2012, který musí být 
předán na příslušný odbor nejpozději do 23.1.2012, tak aby mohl být předložen Radě Karlovarského kraje ke 
schválení dne 6.2.2012. Jelikož v prosinci 2011 Komise dopravní nezasedá, je potřebné schválit plán práce již 
na listopadovém zasedání.  Při sestavování návrhu plánu práce vycházel předkladatel z již tradičních okruhů, 
kterými se komise v minulosti zabývala, plán práce je doplněn o připomínky členů komise dopravní, 
předpokládá minimálně jedno výjezdní zasedání a je možno ho kdykoliv v průběhu roku doplňovat či 
operativně měnit.  

 
1. Hlavní okruhu témat, jimiž se bude Komise dopravní (dále jen „KD“) v průběhu r. 2012 zabývat: 

 Financování dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje. 

 Stanovení a případné změny dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje  

 Smluvní zajištění závazku veřejné služby ve veřejné linkové a veřejné drážní osobní dopravě 

 Integrovaná doprava Karlovarského kraje - IDOK. 

 Záležitosti související s účasti Karlovarského kraje v Kooperačním svazu EgroNet. 

 Finanční spoluúčasti Karlovarského kraje na investičních projektech souvisejících s dopravou 
v územním obvodu Karlovarského kraje. 

 Návrhy na změny v krajské silniční síti. 

 Neudržované úseky silnic v zimním období 

 Pořadníky investičních a neinvestičních akcí na krajské silniční síti. 

 Návrhy na majetkové převody objektů a úseků silnic. 

 Průběh a realizace výstavby dopravních terminálů v Karlovarském kraji 

 Průběh a realizace projektu „Karlovarská karta – K3“ 

 Cyklodoprava v Karlovarském kraji 
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 KD plánuje jedno výjezdní zasedání u příležitosti otevření Dopravního terminálu v Mariánských 
Lázních – předpoklad dokončení VI/2012  

 Témata jinak souvisejícími s dopravou a dopravní činností v rámci územního obvodu Karlovarského 
kraje budou průběžně a operativně zařazena na jednání KD.  

 

2. Návrh řádných termínů jednání KD v roce 2012 

číslo jednání datum 

31. 26.6. 

32. 31.7. 

33. 25.9. 

34. 30.10. 

 
 
 

Návrh na usnesení: 

Komise dopravní 

 schvaluje Plán práce Komise dopravní na rok 2012 a doporučuje Radě Karlovarského kraje, schválit 
Plán práce Komise dopravní na rok 2012, dle návrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
           

Ing. Tomáš Svoboda v.r.  
předseda Komise dopravní 

      

číslo jednání datum 

26. 31.1. 

27. 28.2. 

28. 27.3. 

29. 24.4. 

30. 29.5. 


