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U s n e s e n í 

z 26. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konané dne 06.08.2019 od 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni: Ing. Petr Bursík, JUDr. Jiří Chmelarčík, Petr Jordán, Helena Kobrová, Zdeněk Lakatoš, 
Josef Murčo, Ing. Ota Řezanka, Dr. Ing. Eva Štěrbová, Tomáš Žák, Mgr. Bc. Hana 
Žáková. 

 

Stálí hosté:  Ing. Jitka Likařová. 

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

Omluveni:        

Neomluveni: Mgr. Petr Mach, Ing. Magda Chvála Zikmundová, Tomáš Gazárek. 

Jednání zahájil v 15:02 h. a ukončil v 15:45 h. předseda Komise dopravní Ing. Petr Bursík. 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje přijali následující program: 

1) Kontrola plnění usnesení Komise dopravní k datu 06.08.2019 

2) 5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 s účinností od 01.09.2019“    

3) „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje pro rok 2020 – část veřejná linková doprava“ 

4) „Neudržované úseky silnic III. třídy v zimním období 2019-2020“ 

5) Různé 

HLASOVÁNÍ:                                     pro: 10  proti:  0  zdržel se:  0 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola plnění usnesení Komise dopravní k datu 06.08.2019 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 79/08/19 

 bere na vědomí informaci o plnění usnesení Komise dopravní k datu 06.08.2019. 

HLASOVÁNÍ:                                    pro: 10  proti:  0  zdržel se:  0 
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2. 5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 s účinností od 01.09.2019“  

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 80/08/19 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit 5. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a 
vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 
2019“ dle návrhu s účinností od 01.09.2019. 

HLASOVÁNÍ:                          pro: 10  proti:  0  zdržel se:  0 
 

3. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje pro rok 2020 – část veřejná linková doprava“ 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 81/08/19 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků 
zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020 – 
část veřejná linková doprava“ dle návrhu. 

HLASOVÁNÍ:                          pro: 10  proti:  0  zdržel se:  0 

  
4. „Neudržované úseky silnic III. třídy v zimním období 2019-2020“ 

 
Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 82/08/19 

 souhlasí s návrhem „Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2019, o vymezení úseků silnic III. 
třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí“ v zimním období 2019/2020. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit „Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2019, o 
vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“ v zimním období 2019/2020 dle 
návrhu. 

HLASOVÁNÍ:                           pro: 10  proti:  0  zdržel se:  0 

 
 

5. Různé 
 

 
 
  Karlovy Vary 6. srpna 2019                            Ing. Petr Bursík v. r.  
    Zapisovatel: Marek Koča                           předseda Komise dopravní 


