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U s n e s e n í 

z 23. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 02.06.2015 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni:      Václav Mleziva, Josef Murčo, Ing. Libor Šembera, Mgr. René Roubík, Miloslav Zítka, 
Zdeněk Lakatoš (od 16:10 h)  

Omluveni: Pavel Kroupa, Helena Kobrová 

Nepřítomen:  Marek Mikeš 

Ostatní zúčastnění: PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, Jakub Pánik, Mgr. Vladimír Malý, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:05 h a ukončil v 16:55 h předseda Komise dopravní Václav Mleziva 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2015“ 

 Příprava konceptu dopravní obsluhy zastávky Horní Slavkov-Kounice pro období platnosti 
grafikonu vlakové dopravy 2015-2016 

 Zpráva o činnosti při prosazování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za 
období let 2013 - 2014 

 Volba místopředsedy, který v době nepřítomnosti zastupuje předsedu Komise dopravní 
v plném rozsahu 

 Různé  

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

      

Program jednání: 
 

1. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2015“ 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 58/05/15 

doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků 
zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2015“ dle 
návrhu  

HLASOVÁNÍ:                       pro:   6    proti:   0  zdržel se:  0 
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2. Příprava konceptu dopravní obsluhy zastávky Horní Slavkov-Kounice pro období platnosti 
grafikonu vlakové dopravy 2015-2016 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 59/05/15 

doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit koncept dopravní obsluhy zastávky Horní Slavkov-
Kounice v úseku trati 144 Krásný Jez – Horní Slavkov-Kounice (mezi km 0,000 – km 6,115) pro 
období platnosti grafikonu vlakové dopravy 2015-2016 dle předloženého návrhu jízdního řádu  

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

 

3. Zpráva o činnosti při prosazování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za 
období let 2013 - 2014 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 60/05/15 

bere na vědomí „Zprávu o činnosti při prosazování práv cestujících v autobusové a autokarové 
dopravě za období let 2013 – 2014“, bez výhrad  

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

 

4. Volba místopředsedy, který v době nepřítomnosti zastupuje předsedu Komise dopravní 
v plném rozsahu 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 61/05/15 

volí Josefa Murču, místopředsedou Komise dopravní 

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

 

5. Různé 

 

 

 

V Karlových Varech dne 2. června 2015              Václav Mleziva v.r. 
Zapisovatel: Miloslav Cink      předseda Komise dopravní 


