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U s n e s e n í 

z 31. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 31.7.2012 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni:      Ing. Tomáš Svoboda, Josef Murčo, Ing. Zdeněk Suchan (od 16:05 h), JUDr. Václav 
Sloup, Pavel Kroupa, Blanka Zouharová, Ljubo Fistr 

Omluven: Ing. Václav Černý, Ing. Petr Keřka 

Nepřítomen:  Zdeněk Lakatoš 

Ostatní zúčastnění: PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, Ing. Jan Mládek, Mgr. Vladimír Malý, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:00 h a ukončil v 18:05 h předseda Komise dopravní Ing. Tomáš Svoboda 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

1. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“ – Závěrečná zpráva. 

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

3. Neudržované úseky silnic II. a III. třídy v zimním období 2012 - 2013. 

4. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě. 

5. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích. 

6. Změna smluvního ujednání s dopravce České dráhy, a.s. 

7. Změna smluvního ujednání s dopravce GW Train Regio a.s. 

8. Různé 

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

      

Program jednání: 
 

1. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“ – Závěrečná zpráva 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 86/07/12 

 bere na vědomí závěrečnou zprávu k projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. 
etapa, 2. část“ 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
schválení závěrečné zprávy k projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. 
část“ dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                       pro:   6    proti:   0  zdržel se:  0 
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2. 3. 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 87/07/12 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a 
vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 
2012“ dle návrhu 

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

 

3. Neudržované úseky silnic II. a III. třídy v zimním období 2012 - 2013 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 88/07/12 

 bere na vědomí informaci o neudržovaných úsecích silnic II. a III. třídy v územním obvodu 
Karlovarského kraje, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období 
2012/2013 dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit „Nařízení Karlovarského kraje o vymezení 
úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“ v zimním období 2012/2013 dle 
návrhu 

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

 

4. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 

                                                                           

 

5. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 89/07/12 

 souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit a doporučit Zastupitelstvu 
Karlovarského kraje schválení zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Karlovarského kraje – 
novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích dle návrhu 

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

 

6. Změna smluvního ujednání s dopravcem České dráhy, a.s. 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 90/07/12 
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 souhlasí s návrhem změn ve smlouvě ev.č.: 345/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné 
vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit dodatek ke smlouvě ev.č.: 345/2009 o 
závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění 
základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu 

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

 

7. Změna smluvního ujednání s dopravcem GW Train Regio a.s. 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 91/07/12 

 souhlasí s návrhem změn ve smlouvě ev.č.: 366/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné 
vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit dodatek ke smlouvě ev.č.: 366/2009 o 
závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění 
základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu 

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

 

8. Různé 

  
 
 
 
 
V Karlových Varech dne  31.7.2012 
Zapisovatel: Miloslav Cink 

 
 
 
 

Ing. Tomáš Svoboda v.r. 
předseda Komise dopravní 

 


