KARLOVARSKÝ KRAJ
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ KOMISE DOPRAVNÍ

1. jednání Komise dopravní dne 09.02.2021
K bodu jednání č. 2
Plán práce Komise dopravní na rok 2021

Předkladatel: Ing. Petr Bursík, předseda Komise dopravní
Zpracovatel: Marek Koča, zapisovatel Komise dopravní

Důvodová zpráva:
V souladu s jednacím řádem č. PR 08/2004 je komisi předkládán k projednání a schválení plán práce
na rok 2021. Při sestavování návrhu plánu práce, vycházel předkladatel materiálu z již tradičních
okruhů témat, kterými se komise v minulých letech 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 2021 zabývat:


Financování dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje




Zajištění provozu autobusů s pohonem CNG pořízených do vlastnictví Karlovarského kraje
s dotací od MMR.
Stanovení a případné změny dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje



Integrovaná doprava Karlovarského kraje – IDOK



Záležitosti související s účasti Karlovarského kraje v Kooperačním svazu EgroNet



Finanční spoluúčastí Karlovarského kraje na investičních projektech souvisejících s dopravou
v územním obvodu Karlovarského kraje



Návrhy na změny v krajské silniční síti



Vyhodnocení zimní údržby a návrh plánu na zimní období 2021-2022



Letiště Karlovy Vary



Nehodovost a nebezpečné úseky v Karlovarském kraji



Neudržované úseky silnic v zimním období 2021-2022



Pořadníky investičních a neinvestičních akcí na krajské silniční síti



Návrhy na majetkové převody objektů a úseků silnic
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Cyklodoprava v Karlovarském kraji



Podpora dokončení dálnice D6



Podpora revitalizace silnice I/13



Obnova zrušených či neprovozovaných železničních tratí v kraji



Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních
hřišť
Dle potřeby výjezdní zasedání (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Krajská správa a údržba
silnic Karlovarského kraje, p.o., Letiště Karlovy Vary s.r.o.)
Průběžně a operativně budou zařazena další témata související s dopravou a dopravní činností
v rámci územního obvodu Karlovarského kraje v souladu s „Programovým prohlášením Rady
Karlovarského kraje na období 2021– 2024“.




2. Návrh řádných termínů jednání KD v roce 2021 (vždy od 15:00 hodin)
Číslo jednání

Datum konání

Číslo jednání

Datum konání

1.

09.02.2021

7.

07.09.2021

2.

02.03.2021

8.

05.10.2021

3.

06.04.2021

9.

02.11.2021

4.

04.05.2021

10.

07.12.2021

5.

01.06.2021

-

-

6.

03.08.2021

-

-

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:
Ing. Pavel Bohánek, který v době nepřítomnosti zastupuje předsedu komise v plném rozsahu.
Návrh na usnesení:
Komise dopravní


volí Ing. Pavla Bohánka, místopředsedou Komise dopravní



schvaluje „Plán práce Komise dopravní na rok 2021“, dle návrhu
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doporučuje Radě Karlovarského kraje, schválit „Plán práce Komise dopravní na rok 2021“, dle
návrhu.

Příloha:
1. Jednací řád č. PR 08/2004
Ing. Petr Bursík v. r.
předseda Komise dopravní
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