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Z á p i s 

 
z 3. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. 2. 2013 od 900 hod. v zasedací místnosti  

Správy a údržby silnic KHK a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové - Plačice 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Jan Birke, Jaroslav Špaček 
  
Neomluveni:    
 
 
Návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu a volba ověřovatele zápisu 
3. Dopravní obslužnost – redukce autobusových linek (spojů) 

- ekonomika                                     jednatel spol. OREDO s.r.o. pan J. Král 
4. Koncepce řešení údržby a rekonstrukcí silnic a souvisejících 

staveb v majetku Královéhradeckého kraje                               Ing. J. Brandejs, SÚS KHK, a.s. 
                                                                                                   Ing. K. Janeček, náměstek hejtmana 

5. Stavba dálnice a rychlostní silnice – D11, R11 a R35              zástupci ŘSD, f. Valbek, s.r.o., 
         SÚS KHK, a.s. 

6. Různé 
 
 
Jednání v 900 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 přizvaných hostů na 3. zasedání výboru pro dopravu (František Vrabec, 
předseda výboru) 
 
Přizvaní hosté: 
Ing. Karel Janeček – náměstek hejtmana 
Ing. Jiří Brandejs –  SÚS KHK a.s. 
Ing. Lubomír Kuchař- SS KHK p.o. 
Ing. Petr Kebus – předseda finančního výboru 
František Čepek – pověřen zastupováním odboru dopravy a SH KHK 
Zdeněk Kos – ŘSD 
Ladislav Šimek – firma Valbek s.r.o. 
Ing. Luděk Mališ – ředitel PavEx Consulting s.r.o.  
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Hlasování: 
         Pro  -    8 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu a volba ověřovatele zápisu 
 
Předseda výboru navrhl změnu programu (přehození bodů 3 a 4) vzhledem k nepřítomnosti 
zástupce firmy OREDO s.r.o. p. Krále. 
 
Návrh – za ověřovatele zápisu předseda výboru navrhl - Ing. Pavel Šubr 
               (František Vrabec, předseda výboru) 
 
 Hlasování: 
         Pro  -      8 
         Proti  -      0 
         Zdržel se -      0 
 
K bodu 4 
Koncepce řešení údržby a rekonstrukcí silnic a souvisejících 
staveb v majetku Královéhradeckého kraje 
 
Návrh – Koncepce řešení údržby a rekonstrukcí silnic a souvisejících 
staveb v majetku Královéhradeckého kraje 
 
Na jednání výboru se dostavil Ing. Táborský, Ing. Uchytil 
 
Ing, Brandejs seznámil přítomné s rozdělením silniční sítě do jednotlivých kategorií a předal 
slovo Ing. Mališovi, řediteli PavEx Consulting s.r.o., který provedl presentaci výsledků údržby 
silnic v roce 2012, dále informoval přítomné o systému plánu údržby silnic (předpisy TP 87 a TP 
170 v návaznosti na jednotlivé úrovně - síťová a projektová).  
 
Hlasování: 
 Pro  -  10 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
Diskuse: k danému tématu vystoupili Ing. Táborský, Ing. Uchytil, Ing. Koiš, Ing. Havrda. 
 
USNESENÍ VD/3/10/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.											b	e	r	e		n	a		v	ě	d	o	m	í	
Presentaci Ing. Mališe, ředitele PavEx Consulting s.r.o., výsledků údržby silnic.  
 
II. d o p o r u č u j e 
Zařadit na schůzi výboru bod: Harmonogram a postup a rozpracování střednědobého plánu 
rozvoje komunikační sítě v KHK včetně finančního zajištění. Zprávu předloží Ing. Štěpán, 
ředitel SÚS KHK, a.s. – termín: 16.4.2013. 
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Na jednání výboru se v 9:20 hod. dostavil pozvaný host p. Král. Předseda výboru vyzval 
přítomné členy k hlasování o účasti tohoto hosta na jednání.  
 
Hlasování: 
 Pro  -  10 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 
K bodu 5 
Stavba dálnice a rychlostní silnice – D11, R11 a R35  
 
Pan Kos seznámil přítomné členy a hosty výboru se stavem silnic I. třídy, dálnic a rychlostních 
komunikací. 
 
1/ odsouhlasené akce, např.: Borohrádek (náměstí), Suchovršice (opěrná zeď), Zlatá Olešnice 
(sesuv), Vamberk (sesuv) 
 
2/ soutěžené akce, např.: most 14070 (Trutnov), I/31 Hradec Králové (mosty Orlice), most 14094 
(Červený Kostelec, Lhota), Kocbeře (průtah), I/37 Trutnov – Kuks, I/14 Rudník (opěrné zdi), 
Náchod (okružní křižovatka kpt. Jaroše – Kaufland), Náchod (okružní křižovatka ČEDOK), I/11 
Třebechovice (Tanex) 
 
3/ investiční akce, např.: Jaroměř (obchvat), Nová Paka (obchvat), Nové Město n.Met. (přeložka) 
 
Následně proběhla presentace D11, R11 a R35 firmou Valbek s.r.o.  
Jednání opustil Ing. Táborský 
 
Diskuse 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 

 

USNESENÍ VD/3/ 11/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 

I.											b	e	r	e		n	a		v	ě	d	o	m	í	
Zprávu o stavu sítě silnic v KHK včetně pokračování stavby D11, R11 a R35. 
  
 
 

 

K bodu 3 
Dopravní obslužnost – redukce autobusových linek (spojů) – ekonomika 
 
Pan Král, zástupce společnosti OREDO s.r.o. informoval přítomné o ekonomické stránce 
dopravní obslužnosti železniční a autobusové dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.  
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V oblasti železniční dopravy bude v letošním roce rozpočet posílen o inflaci ve výši 1,9%, což 
nepokryje  požadavek  ze strany ČD,  které požadují  navýšit   prostředky na provoz,  na  nákup a  
modernizaci nových vozidel, poplatků na dopravní cestu apod. O oprávněnosti těchto požadavků 
probíhají ze strany KHK s ČD další jednání. 
 
V oblasti autobusové dopravy současný rozsah dopravní obslužnosti není zcela pokryt 
finančními prostředky KHK. Z tohoto důvodu bude zapotřebí v tomto roce uskutečnit redukce 
stávajících linek a spojů v rozsahu minimálně 850 000 km. Tyto redukce budou uskutečňovány 
postupně s tím, že k březnovým změnám jízdních řádů dojde k redukci 300 000 km a ke změnám 
JŘ v červnu 550 000 km.  
 
Dalším problémem v oblasti autobusové dopravy je rozdílná cena dopravního výkonu 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.    
 
Diskuse: k danému tématu vystoupili  –   Ing. Janeček, Ing. Záleský, Ing. Derner, Ing. Havrda, 
Ing. Uchytil. 
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 
 
USNESENÍ VD/3/ 12/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
 
I.           b e r e  n a  v ě d o m í 
Zprávu o ekonomické stránce dopravní obslužnosti železniční a autobusové dopravy v 
 Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 
 
  
 
II. d o p o r u č u j e  
Předsedovi dopravního výboru p. Vrabcovi na příští jednání   ( 5. 3. 2013 )  dopravního výboru přizvat 
Mgr. Bártu.                 
 
 
 
 
K bodu 6 
Různé  
 
Vzhledem k tomu, že všechny připomínky byly uplatněny při projednávání předchozích bodů, 
nebyl bod 6 naplněn. 
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Závěr 
 
Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec ve 13.30 hod. ukončil  3. jednání výboru pro 
dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se 
uskuteční dne 5. 3. 2013 v budově Regioncentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 
Hradec Králové od 9.00 hod. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Irena Vlková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


