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U s n e s e n í 

z 27. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 28.2.2012 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni:      Josef Murčo, Ing. Zdeněk Suchan, Pavel Kroupa (od 16:12 h), Ljubo Fistr, Zdeněk 
Lakatoš, Ing. Petr Keřka, Blanka Zouharová 

Omluveni: Ing. Tomáš Svoboda, JUDr. Václav Sloup 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Vladimír Malý, Mgr. Jelena Kriegelsteinová, Ing. Petr Šťovíček, Radomil 
Havrda, Ing. Petr Navrátil, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:00 h a ukončil v 17:05 h místopředseda Komise dopravní Josef Murčo 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

1. Analýza potřeb krajů  

2. Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na 
rok 2012 

3. Finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů 
v roce 2012 – schválení kriterií 

4. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 
Karlovarského kraje za rok 2011 

5. Různé 

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

      

Program jednání: 
 

1. Analýza potřeb krajů 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 78/02/12 

 bere na vědomí zpracovanou „Analýzu potřeb Karlovarského kraje“, dle návrhu   

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

 

2. Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na 
rok 2012 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
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usnesením č. KD 79/02/12 

 bere na vědomí informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji na rok 2012 dle návrhu   

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

 

3. Finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů 
v roce 2012 – schválení kritérií 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 80/02/12 

 schvaluje kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené 
s provozem cyklobusů v roce 2012 dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit kritéria pro finanční příspěvek vybranému 
dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2012 dle návrhu  

HLASOVÁNÍ:                    pro:   5    proti:   0   zdržel se:  2 

 

4. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 
Karlovarského kraje za rok 2011 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 81/02/12 

 bere na vědomí „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě 
v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2011“. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích 
veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2011“ na 
internetových stránkách Karlovarského kraje dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                    pro:   6    proti:   0   zdržel se:  1 

 

5. Různé 

   
 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne  28.2.2012 
Zapisovatel: Miloslav Cink 

Josef Murčo v.r.  
místopředseda Komise dopravní 

 


