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Z á p i s 

 
z  9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 10. 2013 od 900 hod. v zasedací místnosti  
v  budově SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,  
Kutnohorská 59, Hradec Králové  -  Plačice 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil   
  
Neomluveni:    
 
Návrh programu: 
     
1. Zahájení 
2. Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu        
3. Kontrola plnění předchozích usnesení 
 
4. Zpráva o zajištění a provozu odbavovacího zařízení   Královéhradeckého kraje a Pardubického 

kraje. Realizace projektu „ Modernizace odbavovacího zařízení“, (písemnou zprávu) 
     p. J. Král,  jednatel společnosti OREDO s.r.o. 

 
5.  Zpráva o probíhajících jednáních mezi společností OREDO - KHK – PK – ČD a.s., zajištění   
     dopravní obslužnosti na rok 2014, (písemnou zprávu):  

a)  jízdní řády ČD, projednané změny a konečný návrh, 
b)  rozsah autobusové dopravy v KHK   

p. J. Král a p. V.Brůžek, jednatelé společnosti OREDO s.r.o. 
            Ing. K. Janeček, náměstek hejtmana KHK 

6.  Příprava a plán údržby na zimní období –  r. 2013 / 2014,  (písemnou zprávu):    
            a)  plán údržby na zimní období –  r. 2013 / 2014 
            b)  rozpočet čerpání finančních prostředků SÚS KHK, a.s. a  SS KHK, p.o.                        
                                                         Ing. J. Brandejs, náměstek SÚS KHK, a.s.                           

Ing. L. Kuchař, ředitel  SS KHK, p.o.    
7.  Předložit písemnou zprávu o probíhajících jednáních a řešení silnice E67 v úseku Lovčice -   
     Hradec Králové před předáním do správy majetku KHK.     
     Ing. K. Janeček, náměstek hejtmana KHK 
8.  Odměny pro členy dopravního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva    
     Královéhradeckého kraje 
9.  Různé 
10. Závěr 

                                                                                                   
Jednání v 910 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.  
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Návrh -  schválení přizvaných hostů na 9. zasedání výboru pro dopravu (František Vrabec, 
předseda výboru) 
 
Přizvaní hosté:  
SS KHK p.o., Ing. L. Kuchař 
spol. OREDO s.r.o. – J. Král, V. Brůžek 
SÚS KHK a.s.  Ing. J. Brandejs 
 
K bodu 2 
Schválení programu, hostů a volba ověřovatele zápisu 
 
 
Návrh – za ověřovatele zápisu předseda výboru navrhl – Ing. Derner  
               (František Vrabec, předseda výboru) 
 
 Hlasování: 
         Pro  -        8    
         Proti  -        0 
         Zdržel se -        0 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Splněn úkol zpráva převodu E67 (Lovčice) do správy majetku Královéhradeckého kraje. 
 
USNESENÍ VD/9/38/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b	e	r	e		n	a		v	ě	d	o	m	í	
 
Splnění úkolu usnesení. 
   
Hlasování: 
 
 Pro  -    8 
            Proti  -    0 
 Zdržel se -    0 
 
Na jednání se dostavil Ing. Muthsam a p. Špaček. 
 
K bodu 4 
Zpráva o zajištění a provozu odbavovacího zařízení   Královéhradeckého kraje a Pardubického 
kraje. Realizace projektu „ Modernizace odbavovacího zařízení“      
 
p.Král seznámil přítomné s modernizací IDS : 
 
od 1.7.2013 zahájen zkušební provoz na vybraném území KHK 
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I. fáze - od 1. 9. 2013 zahájen plný provoz odbavovacích zařízení - nedostatky v proškolení 
řidičů, požadavek na dorovnání ušlých tržeb od generálního dodavatele odbavovacích zařízení 
kontaktní místa - v současné době již existuje 99 výdejních míst (zaplaceno 21 tis. ks karet) 
papírové jízdenky budou uznávány pouze do 31. 12. 2013 (kromě jednotlivých a síťových) - 
nárůst zájmu o čipové karty 
nesplnění smlouvy generálního dodavatele - nekomunikace IN-karty v autobusech - 
prodloužení termínu do května 2014 
úřad regionálního rozvoje - zadržení částky 7,5 mil. Kč na dokončení projektu 
 
II.fáze - jednání s KHK a PK o zastavení projektu (PK) 
návrh tarifu - dohodnutý tarif - schválena sleva při nákupu jízdenky z elektronické peněženky 
pouze na obyčejné jízdné 
  
 
Diskuse: 
 
Ing. Havrda - srovnání počtu přepravených cestujících za září 2012 a 2013, upozornil na 
nutnost pokračování integrované dopravy a nenenchat zapadnout vynaložené úsilí 
p. Král - výhody jednotného odbavovacího systému 
Ing. Záleský - možnost sledování vozidel (II. fáze), odstranění kopírování časových jízdenek 
(zvýšení tržeb) 
p. Brůžek - všechna odbavovací zařízení zajišťují přenos do dispečinku - připraveno pro II. 
fázi 
V diskuzi dále vystoupili Ing. Muthsam a p. Vrabec. 
 
V 10 hod. jednání opustil p. Maček. 
 
USNESENÍ VD/9/39/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.											b	e	r	e		n	a		v	ě	d	o	m	í	
 
Písemnou zprávu o zajištění a provozu odbavovacích zařízení Královéhradeckého a 
Pardubického kraje. 

II.											n	a	v	r	h	u	j	e			u	s	n	e	s	e	n	í		
 
Dopravní výbor KHK konstatuje, že jednotný odbavovací systém je logickým pokračováním 
integrace a optimalizace hromadné dopravy a současně oceňuje postup OREDA při jeho 
realizaci. 

III.											ž	á	d	á	
Společnost OREDO o předložení relevantních údajů o počtech cestujících a dosažených 
tržbách za měsíce září, říjen a listopad. 

                
Hlasování: 
 
 Pro  -    9 
            Proti  -    0 
 Zdržel se -    0 
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K bodu 5 
Zpráva o probíhajících jednáních mezi společností OREDO - KHK – PK – ČD a.s., zajištění   
dopravní obslužnosti na rok 2014:  

a) jízdní řády ČD, projednané změny a konečný návrh, 
            b)rozsah autobusové dopravy v KHK 

 
P. Brůžek seznámil přítomné se skutečností, že vzhledem k inflaci je předložen návrh redukce 
2% rozsahu vlakové dopravy. Největší úspora se předpokládá na trati 026 (projíždění 
zastávky Dědov a Náchod, Malé Poříčí, přestupy v Náchodě) a dále na tratích 031(přímé 
vlaky Trutnov - Pardubice ukončeny v HK - požadavek PK) a na trati 040 (zrušen souběh 
vlaků a autobusů - projednáno s obcemi). 
Garance tržeb ČD - nepříznivý vývoj - jednání s KCOD Hradec Králové o změně jejího 
výpočtu. 
 
Redukce v autobusové dopravě proběhly v měsících březen a červen. V současné době se 
nepředpokládají (pouze drobné úpravy jízdního řádu). 
  
Diskuse: 
 
P. Vrabec - upozornil na nutnost projednání změn jízdního řádu 
Ing. Šubr - frekvence Stará Paka - Nová Paka 
Ing. Havrda - informace o návazných autobusových spojích 
Ing. Záleský - Memorandum (vyčerpání částky v nákladech) 
P. Král - nutnost zachování stávajícího stavu dopravní obslužnosti vzhledem k návaznostem 
 
USNESENÍ VD/9/40/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 

I.											b	e	r	e		n	a		v	ě	d	o	m	í	
 
Zprávu o jízdních řádech ČD a rozsahu autobusové dopravy v KHK. 
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
K bodu 6 
Příprava a plán údržby na zimní období –  r.  2013 / 2014,  (písemnou zprávu):    
            a)  plán údržby na zimní období –  r.  2013 / 2014 
            b)  rozpočet čerpání finančních prostředků SÚS KHK, a.s. a  SS KHK, p.o.                        
 

 
a) Ing. Brandejs seznámil přítomné s plánem zimní údržby (obsluhy, pořadí, technologie, 
posádky, dispečerské služby). Plán předán na KHK a ŘSD - provázání plánu z hlediska 
efektivity činností. Právní úprava zimní údržby - časové limity (3 pořadí údržby silnic) - 
zmírnění následků negativních povětrnostních podmínek. Přehledy km (počet km podle třídy 
silnic, technologie údržby, počty mechanismů).  
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b) Ing. Kuchař seznámil přítomné s plánem údržby vzhledem k zimnímu období, povodním 
pojišťovnám atd. Dále přítomné seznámil s postupem čerpání dotace ze SFDI - část 
prostředků převod na rok 2014. Do 20.10.2013 nutno poskytnout seznam akcí na investování 
finančních prostředků.   
 
 
Diskuse: k danému tématu vystoupili: 
 
a) Ing. Šubr - kategorizace - vliv na údržbu silnic 
p. Vrabec - koncepce zimní údržby, nákup nové techniky 
dále v diskuzi vystoupili Ing. Koiš, Ing. Derner, Ing. Muthsam a Ing. Havrda 
 
b) Ing. Muthsam - nutnost přípravy investování financování investičních prostředků 
P. Vrabec - možnost čerpání finančních prostředků v roce 2013 a 2014 
Ing. Derner - možnost čerpání prostředků z EU 
Ing. Koiš - možnost čerpání finančních prostředků vzhledem k výběrovým řízením 
Ing. Havrda - příprava na zimní období (plán zimní údržby SÚS) 
Ing. Záleský - točna Opočno, žel.st. 
 
 
 
USNESENÍ VD/9/41/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.           b e r e  n a  v ě d o m í 
 
Zprávu o přípravě a plánu údržby na zimní období 2013/2014 a rozpočtu čerpání finančních 
prostředků SÚS KHK, a.s. a  SS KHK, p.o.                        
                        
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 
 
 
K bodu 7  
 Předložit písemnou zprávu o probíhajících jednáních a řešení silnice E67 v úseku 
Lovčice -   Hradec Králové před předáním do správy majetku KHK 
 
Ing. Janeček, náměstek hejtmana KHK, zaslal přítomným písemnou zprávu o dané 
problematice. 
 
Diskuse: 
 
Ing. Havrda upozornil na zajištění finančních prostředků ze strany ŘSD na potřeby KHK. 
Dále se do diskuze zapojili Ing. Muthsam a p. Vrabec. 
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USNESENÍ VD/9/42/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.											b	e	r	e		n	a		v	ě	d	o	m	í	
 
Písemnou zprávu o probíhajících jednáních a řešení silnice E67 v úseku Lovčice -   Hradec 
Králové před předáním do správy majetku KHK. 
 

II.											p	o	ž	a	d	u	j	e	
 
Seznámení s odpovědí ze strany ŘSD. 
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 
K bodu 8 
Odměny pro členy dopravního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva    
Královéhradeckého kraje 
     
Pan Vrabec, předseda dopravního výboru, seznámil přítomné s rozdělením odměn pro členy 
Výboru pro dopravu, kteří nejsou členy Zastupitelstva KHK.   
 
 
 
 
USNESENÍ VD/9/43/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.											b	e	r	e		n	a		v	ě	d	o	m	í	
Rozdělení odměn.  
 

II.											d	o	p	o	r	u	č	u	j	e	
Stanovené výše odměn dopravního výboru. 
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
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K bodu 9 
Různé 
 
Ing. Havrda - na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové bylo oznámení o zahájení 
územního řízení o stavbě dálniční křižovatky ČKD - Světí na úseku 1106 - směr Smiřice 
(zpoždění stavby). 
Pan Vrabec - termíny jednání Výboru pro dopravu v roce 2014 - navrhuje 7x - 8x za rok. 
Ing. Koiš - stav rychlostní komunikace Opatovice - Hradec Králové 
Ing. Baudyš - D11 nutno pokračovat v realizaci 
Ing. Muthsam - kraj - obce - ŘSD nesoulad zákona - o přilehlé zeleni 
 
 
 
K bodu 10 
 Závěr 
 
Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec  ve 12.15  hod. ukončil 9. jednání Výboru 
pro dopravu  Zastupitelstva  Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, 
které se uskuteční dne 26. 11. 2013 od 9.00 hod. v zasedací místnosti budovy SÚS 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové  -  Plačice.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................    ............................................ 
      předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 

 
 
 
Zapsala: Irena Vlková 


