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U s n e s e n í 

z 30. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 26.6.2012 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:       Ing. Tomáš Svoboda, Josef Murčo, Ing. Zdeněk Suchan, JUDr. Václav Sloup, Pavel 
Kroupa, Blanka Zouharová (do 17:15 h) 

Omluven:   Ljubo Fistr, Zdeněk Lakatoš 

Nepřítomni:  Ing. Petr Keřka 

Ostatní zúčastnění: Ing. Petr Navrátil, Ing. Jan Mládek, Mgr. Vladimír Malý, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:05 h a ukončil v 17:30 h předseda Komise dopravní Ing. Tomáš Svoboda 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

1. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“. 

2. Informace k používání silnic při velkých stavbách 

3. Různé 

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

Program jednání: 
 

1. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 
územního obvodu karlovarského kraje pro rok 2012“. 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 84/06/12 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a 
vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 
2012“ dle návrhu. 

HLASOVÁNÍ:                    pro:   5    proti:   0  zdržel se:  1 

 

2. Informace k používání silnic při velkých stavbách 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 85/06/12 

 bere na vědomí informace k používání silnic při velkých stavbách a navrhuje Krajskému 
úřadu Karlovarského kraje, aby doporučil všem příslušným stavebním úřadům působícím 
v Karlovarském kraji, aby k územním a stavebním řízením, v jejichž rámci může být dotčena 
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silniční doprava na silniční síti II. a III. třídy, vždy vyžadovaly stanovisko Krajské správy a 
údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. 

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

 

3. Různé 

 Pavel Kroupa – požaduje změnu dopravního značení v prostoru bývalé celnice Svatý Kříž, 
kde je zbytečné omezení povolené rychlosti 5O km/hod, přičemž na přilehlém úseku ze 
SRN je rychlost omezená na 70km/hod. 

 

 
 

 
V Karlových Varech dne  26.6.2012 
Zapisovatel: Miloslav Cink 

 

 
Ing. Tomáš Svoboda v.r. 

předseda Komise dopravní

 


