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Z á p i s 

 
z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 12. 2012 od 1300 hod.  
v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

v zasedací místnosti Karla Čapka 9 – N2.903 /zasedací místnost Rady Královéhradeckého kraje/ 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Josef Táborský, Jan Birke, Ivo Muthsam 
  
Neomluveni:   Jaroslav Špaček 
 
 
Návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Seznámení s jednacím řádem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje předseda výboru 

p. Vrabec 
4. Seznámení s činností odboru dopravy a SH KHK   Ing. Jan Janeček 
5. Činnost výboru – vztah k Radě Královéhradeckého kraje   náměstek hejtmana 

Ing. Karel Janeček 
6. Seznámení s činností organizací:   SÚS KHK a. s.   Ing. Štěpán 

                                                       Správa silnic KHK p.o.  Ing. Kuchař 
                                                       OREDO s.r.o.   Ing. Jurček 

7. Různé   
 
Jednání v 1300 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje pan František Vrabec. Uvítal přítomné členy a hosty na tomto 
zasedání.  
 
Přítomno bylo 8 členů výboru pro dopravu. Předseda výboru konstatoval, že výbor je usnášení 
schopný.  
 
Návrh -  schválení programu 1. výboru pro dopravu (František Vrabec, předseda výboru) 
 
Hlasování: 
         Pro  -    9 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
Návrh -  schválení přizvaných hostů na 1. zasedání výboru pro dopravu (František Vrabec, 
předseda výboru) 
 
Přizvaní hosté: 
Ing. Karel Janeček – náměstek hejtmana 
Ing. Jan Janeček – KÚ KHK - vedoucí odboru dopravy a SH 
Ing. Miloš Štěpán – ředitel SÚS KHK a.s. 
Ing. Lubomír Kuchař- SS KHK p.o. 
Ing. Tomáš Jurček – OREDO. S.r.o. 
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Předseda výboru vyzval členy výboru a přítomné hosty k vzájemnému představení, omluvil 
nepřítomné členy a Ing. Dernera, který z pracovních důvodů přijde později. 
 
Hlasování: 
         Pro  -    9 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
 
Návrh – za ověřovatele zápisu předseda výboru navrhl Ing. Miroslava Uchytila 
               (František Vrabec, předseda výboru) 
 
 Hlasování: 
         Pro  -      9 
         Proti  -      0 
         Zdržel se -      0 
 
 
K bodu 3 
Seznámení s jednacím řádem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
Návrh - Seznámení s jednacím řádem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
Všichni členové byli předem seznámeni s jednacím řádem výboru pro dopravu a předseda 
výboru upozornil na článek 21 – jednání výboru pro dopravu, který se schází dle potřeby, 
zpravidla 1x za měsíc. Termíny jednání výboru pro dopravu budou navrženy v závěru jednání. 
Dále upozornil na článek 23 – kontrola činnosti, která se bude v průběhu činnosti dopravního 
výboru také provádět. Usnesení nebylo navrženo. 
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 
K bodu 4 
Seznámení s činností odboru dopravy a SH KHK                                       
 
Návrh - Seznámení s činností odboru dopravy a SH KHK 
 
Vedoucí odboru doprav a SH Ing. Jan Janeček seznámil přítomné členy a hosty s činností 
oddělení silničního hospodářství, oddělení dopravy a úsekem státního odborného dozoru. 
 
 
Na jednání výboru se dostavil Ing. Derner, předseda výboru pan František Vrabec dal hlasovat o 
schválení programu a pozvaných hostů, bodu č. 2 - volbě ověřovatele zápisu a o bodu č. 3. – 
seznámení s jednacím řádem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
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Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 

 

USNESENÍ 1/2012/VD 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 
 
 
 

Seznámení s činností odboru dopravy a SH KHK 

K bodu 5 
Činnost výboru – vztah k Radě Královéhradeckého kraje  
 
Návrh - Činnost výboru – vztah k Radě Královéhradeckého kraje 
 
Náměstek hejtmana Ing. Karel Janeček upozornil na schválené Programové prohlášení Rady 
Královéhradeckého kraje, které je zveřejněno na internetových stránkách. Přítomným vyslovil 
svoji podporu a spolupráci v činnosti dopravního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. 
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 1/2012/VD 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 
 
 
 

Činnost výboru – vztah k Radě Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 6 
Seznámení s činností organizací:   SÚS KHK a. s., Správa silnic KHK p.o., OREDO s.r.o.  
 
Návrh – Seznámení s činností organizací:   SÚS KHK a. s., Správa silnic KHK p.o., OREDO s.r.o. 
 
Ředitel společnosti SÚS KHK a.s. Ing. Štěpán přítomné informoval o svém zvolení do funkce 
předsedy představenstva společnosti SÚS KHK a.s. a podrobně seznámil členy výboru a hosty 
s činností této společnosti. 
 
Stručné seznámení s činností a strukturou společnosti Správa silnic KHK p.o., která byla zřízena 
na účelem majetkové správy silnic II. a III. tříd, přednesl ředitel společnosti Ing. Kuchař. 
 
 
 



 4

Diskuse 
Ing. Koiš, p. Maček, Ing. Uchytil, Ing. Štěpán, Ing. Kuchař /např. opravy a obnova pozemních 
komunikací v obcích, mostní prohlídky, finanční prostředky na opravy komunikací, dotace obcí, 
apod./ 
 
Za OREDO s.r.o. vystoupil Ing. Jurček, který omluvil jednatele společnosti Ing. Krále, který se 
nemohl jednání dopravního výboru zúčastnit. V úvodu poděkoval Ing. Záleskému za 10 let 
působení ve vedení této společnosti, která vznikla v roce 2003 rozhodnutím Zastupitelstva KHK, 
za účelem organizování dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje. Do této 
společnosti před 2 lety vstoupil majetkově jako nový společník Pardubický kraj. Ing. Jurček 
přítomné seznámil s hlavními úkoly organizátora /zavedení integrovaného dopravního systému 
na území celého Královéhradeckého kraje, zpracování projektu optimalizace dopravy na území 
Pardubického kraje apod./. 
 
Diskuse 
Ing. Jurček, Ing Záleský, Ing. Havrda, Ing. Karel Janeček /objem finančních prostředků, náklady 
na pohonné hmoty, drážní doprava, modernizace vozového parku, zrušení příspěvků na spěšné 
vlaky a další problematika/ 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
  
 
USNESENÍ 1/2012/VD 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
                Seznámení s činností organizací:   SÚS KHK a. s., Správa silnic KHK p.o., OREDO s.r.o. 
 
 
K bodu 7 
Různé 
 
- předseda výboru navrhl termíny jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva KHK: 
- termíny jednání – úterky od 900 hod. dne: 15. 1. 2013 
      12. 2. 2013 
        5. 3. 2013 
      16. 4. 2013 
      14. 5. 2013 
      18. 6. 2013 
        3. 9. 2013 
      8. 10. 2013 
               26. 11. 2013 
                              čtvrtek od 900 hod. dne: 12. 12. 2013 
 
- rozeslat pro informaci 2 poslední zápisy z jednání výboru 
- předložit na příštím jednání plán zimní údržby 2013 
- prezentace – dálnice D 11, R 11, R 35 
- páteřní silniční síť /projednání v měsíci únoru/ 
- plnění podmínek – OREDO s.r.o. 
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Diskuse 
Ing. Havrda /personální přesuny na Ministerstvu dopravy, problematika řešení D11/ 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr 
 
Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec ukončil 1. jednání výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a všem přítomným popřál příjemné vánoční svátky, 
hodně zdraví a štěstí v roce 2013. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Marie Těšitelová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


