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U s n e s e n í 

z 22. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konané dne 05.03.2019 od 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni: JUDr. Jiří Chmelarčík, Helena Kobrová, Zdeněk Lakatoš, Josef Murčo, Ing. Ota 
Řezanka (od 15:25 h.), Dr.Ing. Eva Štěrbová, Tomáš Žák, Mgr.Bc. Hana Žáková. 

 

Stálí hosté:  Tomáš Gazárek. 

Ostatní zúčastnění:   Marek Koča, Mgr. Vladimír Malý, Martin Hurajčík, PhDr.Ing. Zdeněk Kusý,  
                                      Ing. Milan Novák, Ing. Jan Mládek. 

Omluveni:       Ing. Petr Bursík, Ing. Magda Chvála Zikmundová. 

Neomluveni:  Mgr. Petr Mach, Bc. Michal Riško DiS, Ing. Jitka Likařová. 

Jednání zahájil v 15:05 h. a ukončil v 16:00 h. místopředseda Komise dopravní Josef Murčo. 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje přijali následující program: 

1) Kontrola plnění usnesení Komise dopravní k datu 05.03.2019 

2) „Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené 
s provozem cyklobusů v roce 2019“  

3) „Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2019“ 

4) Návrhy přeložek silnic II/222 Karlovy Vary – Chodov a II/210 Sokolov – Kraslice 

5) Návrh Nařízení Karlovarského kraje, kterým se stanovují maximální ceny  
veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy 
provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Karlovarského kraje 
 

6) Různé 

HLASOVÁNÍ:                                     pro:  7  proti:  0  zdržel se:  0 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola plnění usnesení Komise dopravní k datu 05.03.2019 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 65/03/19 

 bere na vědomí informaci o plnění usnesení Komise dopravní k datu 05.03.2019. 

HLASOVÁNÍ:                                     pro:  7  proti:  0  zdržel se:  0 
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2. „Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené 

s provozem cyklobusů v roce 2019“ 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 66/03/19 

 souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 200 000 Kč pro 

období roku 2019 žadateli společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332476, která bude 

vyúčtována ve výši 8,00 Kč/km ujetý dle jízdních řádů na spojích a linkách v úhrnném dopravním 

výkonu 24 760 km. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje uzavřít s žadatelem Autobusy Karlovy Vary, a. s. 

smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu části provozních 

nákladů spojených s provozem cyklobusů pro období roku 2019, dle návrhu. 

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

3. „Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 
2019“ 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 67/03/19 

 souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby doporučila Zastupitelstvu 
Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních prostředků z Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav 
místních komunikací žadatelům uvedených v příloze č. 2.  

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

  
4. Návrhy přeložek silnic II/222 Karlovy Vary – Chodov a II/210 Sokolov – Kraslice 

 
Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 68/03/19 

 bere na vědomí návrhy přeložek silnic II/222 Karlovy Vary – Chodov a II/210 Sokolov – 
Kraslice.  

HLASOVÁNÍ:                           pro:  8  proti:  0  zdržel se:  0 

 
5. Návrh Nařízení Karlovarského kraje, kterým se stanovují maximální ceny  

veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy 
provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Karlovarského kraje   
 
Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 69/03/19 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje vydat Nařízení Karlovarského kraje, kterým se 
stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční 
osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území 
Karlovarského kraje dle návrhu. 

HLASOVÁNÍ:                           pro:  8  proti:  0  zdržel se:  0 
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6. Různé 

 
 
 
Karlovy Vary 5. března 2019                               Josef Murčo v. r. 
    Zapisovatel: Marek Koča                     místopředseda Komise dopravní 


