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1. jednání Komise dopravní dne 22. 1. 2013 
 

K bodu jednání č. 1 

Plán práce Komise dopravní na rok 2013 
 

Předkladatel:  Josef Murčo, předseda Komise dopravní 

Zpracovatel:   Miloslav Cink, zapisovatel Komise dopravní 

 

 

Důvodová zpráva: 

V souladu s § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rada kraje zřizuje jako své 
iniciativní a poradní orgány komise. Komise dopravní (dále jen „KD“) byla ustanovena na jednání Rady 
Karlovarského kraje dne 17. 12. 2012 usnesením 1190/12/12. Předsedou byl jmenován pan Josef 
Murčo. Jednání KD se řídí vnitřním předpisem rady kraje č. PR 08/2004 – „Jednací řád komisí rady 
kraje“ (dále jen „jednací řád“), který je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Na základě Čl. II odst. 6 
jednacího řádu, ustanovil předseda KD po dohodě s ředitelem krajského úřadu, zapisovatelem KD 
pana Miloslava Cinka. 
V souladu s jednacím řádem je KD předkládán k projednání a schválení plán práce na rok 2013. Při 
sestavování návrhu plánu práce, vycházel předkladatel materiálu z již tradičních okruhů témat, 
kterými se KD v minulosti zabývala, plán práce je však možno kdykoliv v průběhu roku doplňovat či 
operativně měnit.  

 
1. Hlavní okruh témat, jimiž se bude Komise dopravní v průběhu roku 2013 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 projektu „Karlovarská karta – K3“ 
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 Cyklodoprava v Karlovarském kraji 

 Další témata související 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 2013 (vždy od 16:00 hodin)

 

číslo jednání datum číslo jednání datum 

1. 22.1. 6. 4.6. 

2. 12.2. 7. 2.7. 

3. 5.3. 8. 3.9. 

4. 2.4. 9. 1.10. 

5. 7.5. 10. 5.11. 

 
3. Návrh způsobu číslování usnesení: 

Jednotlivá usnesení KD se budou číslovat ve vzestupné číselné řadě, lomeno dvojčíslí měsíce, lomeno 
poslední dvojčíslí roku. 

 

4. Návrh volby místopředsedy Komise dopravní: 

Václav Mleziva, který v době nepřítomnosti zastupuje předsedu komise v plném rozsahu.  

 

Návrh na usnesení: 

Komise dopravní 

 volí Václava Mlezivu, místopředsedou Komise dopravní 

 schvaluje „Plán práce Komise dopravní na rok 2013“, dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje, schválit „Plán práce Komise dopravní na rok 2013“, dle 
návrhu. 

 
Přílohy: 

1. Jednací řád komisí rady kraje č. PR 08/2004 

 
 
 
 

     Josef Murčo v.r. 
předseda Komise dopravní 

                             15. leden 2013 


