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Z á p i s 

 
ze  7. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 6. 2013 od 900 hod.   

v  budově SÚS KHK a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové  -  Plačice 
v zasedací místnosti  

 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Táborský, Ing. Derner, p. Birke 
  
Neomluveni:    
 
Návrh programu:  

 

1. Zahájení 
2. Schválení programu, hostů a volba ověřovatele zápisu        
3. Kontrola usnesení 
4. Zpráva o průběhu letní údržby v KHK: a)   opravy silnic 

b) ošetřování zeleně 
c) spolupráce SÚS – ŘSD, smlouvy 
d) průběh čerpání finančních prostředků                

Ing. Štěpán, ředitel SÚS KHK, a.s. 
Ing. Brandejs, náměstek SÚS KHK, a.s. 

5. Zpráva o současné situaci v drážní dopravní obslužnosti v KHK a záměr pro rok 2014:   
a)  připravovaná obměna vozového parku 
b) koordinace dopravy a jízdních řádů  mezi ČD – OREDO 

(systém IREDO) 
c) záměr ČD pro rok 2014 v oblasti dopravní obslužnosti 

Ing. Moravčík, zástupce ČD, a.s. 
p. Král a p. Brůžek, jednatelé společnosti OREDO, s.r.o. 

6.  Informace o průběhu realizace odbavovacího zařízení v KHK a PK   
     Ing. Janeček, náměstek hejtmana KHK 
     p. Král,  jednatel společnosti OREDO, s.r.o. 
7. Různé:   

a) Informace z KU KHK   -  Ing. Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH 
      b) Informace o správě silnic  -  Ing. Kuchař, ředitel  SS KHK, p. o. 
      c) Předběžný odhad škod způsobených povodněmi "(jako příprava  pro  možnost  podání      
          žádosti o finanční  příspěvek státu)"  Ing. Štěpán, ředitel SÚS KHK, a.s. 
8.    Závěr 
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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.  
 
 
Návrh -  schválení přizvaných hostů na 7. zasedání výboru pro dopravu (František Vrabec, 
předseda výboru) 
 
Přizvaní hosté: 
náměstek hejtmana Ing. K. Janeček 
SS KHK p.o., Ing. L. Kuchař 
spol. OREDO s.r.o. – J. Král, V. Brůžek 
odbor dopravy a SH KHK – Ing. T. Jurček 
SÚS KHK a.s., Ing. M. Štěpán 
zástupce ČD, a.s. Ing. R. Moravčík 
 
 
K bodu 2 
 
Schválení programu, hostů a volba ověřovatele zápisu 
 
 
Návrh – za ověřovatele zápisu předseda výboru navrhl – Ing. Jiří Baudyš 
               (František Vrabec, předseda výboru) 
 
 Hlasování: 
         Pro  -        8 
         Proti  -        0 
         Zdržel se -        0 
 
K bodu 3 
 
Kontrola usnesení  
 
K bodu č. 5 z minulého jednání týkajícího se postupu a podmínek v případech přebírání silnic 
I. třídy do majetku KHK :  
Ing. Janeček, náměstek hejtmana informoval o skutečnosti, že plánovanou schůzku hejtmana 
KHK s generálním ředitelem ŘSD Ing. Čermákem dosud neinicioval. Problematika byla 
řešena na jednání Komise pro dopravu asociace krajů ČR. 
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USNESENÍ VD/7/27/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 

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

 
Informaci Ing. Janečka o problematice přebírání silnic I. třídy do majetku KHK. 
 
Hlasování: 
 
 Pro  -    8 
            Proti  -    0 
 Zdržel se -    0 
 
 
V 9.15 hod. se na jednání dostavil Ing. Ivo Muthsam. 
 
K bodu 4 
 
Zpráva o průběhu letní údržby v KHK:   a)  opravy silnic 

b)  ošetřování zeleně 
c)  spolupráce SÚS – ŘSD, smlouvy 
d ) průběh čerpání finančních prostředků                

 
 
Zprávu podal Ing. Štěpán o ošetřování zeleně, tj. sekání porostů (jarní a zimní část), opravách 
silnic (výsprava studenou či teplou směsí, dopravní značení atd.). Dále přítomné informoval o 
přesunu prací na červen vzhledem k prodloužené zimě a ke škodám z povodní. Čerpání 
finančních prostředků ve výši 19 mil. Kč za měsíc duben a za měsíc květen ve výši 28,5 mil. 
Kč. Spolupráce s ŘSD ohledně uzavření nové smlouvy probíhá tak, že nová smlouva nebude 
zatím realizována (příslib stávajícího smluvního vztahu s ŘSD). 
 
Diskuse: 
 
Ing. Havrda, p. Vrabec, Ing. Štěpán, Ing. Muthsam, Ing. Koiš 
- využití finančních prostředků na hrazení povodňových škod, subdodavatelské práce na 
údržbu zeleně, čištění propustků 
 
V 9.40 hod. se na jednání dostavil Ing. Moravčík.  
 
 
 
USNESENÍ VD/7/28/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 

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

 
Zprávu o průběhu letní údržby v KHK 
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Hlasování: 
 
 Pro  -    9 
            Proti  -    0 
 Zdržel se -    0 
 
 
 
K bodu 5 
 
Zpráva o současné situaci v drážní dopravní obslužnosti v KHK a záměr pro rok 2014:   

a)  připravovaná obměna vozového parku 
b)  koordinace dopravy a jízdních řádů  mezi ČD – OREDO 
(systém IREDO) 
c)  záměr ČD pro rok 2014 v oblasti dopravní obslužnosti 
 

Ing. Moravčík seznámil přítomné s finanční situací v drážní dopravě v KHK. Pro rok 2013 
došlo k valorizaci finančních prostředků ze strany KHK, byl podepsán Dodatek smlouvy č.17. 
Financování roku 2013 nedořešeno. V roce 2014 je předpoklad nárůstu nákladů vzhledem k 
obnově vozového parku (jednotky Regio Panter), zvýšení nákladů za dopravní cestu, růst 
nákladů na trakční energie, očekávaná inflace. Předpokládané smluvní navýšení úhrady pro 
rok 2014 je 11,8 mil. Kč, z titulu Memoranda 8,7 mil. Kč.  V případě nekrytí nutná redukce 
dopravy - systémové změny na rok 2014. Nutno dojasnit k termínu projednávání nových 
jízdních řádů na rok 2014. 
 
Diskuse: 
 
p. Vrabec, Ing. Janeček, p. Král, Ing. Havrda, Ing. Záleský, Ing. Moravčík 
možnost změn v taktové dopravě, zachování ZDO, železnice - páteřní síť veřejné dopravy, 
nutno nahradit železniční dopravu (hrozí až 20 % redukce) autobusovou dopravou (zvážit  
náklady dvou druhů dopravy), komplexní provázanost železniční a autobusové dopravy, 
nutno klást důraz na dopravu jako celek. Dodržení "MEMORANDA" na 10 let – o 
poskytování finančních prostředků pro dopravce ze strany státu a kraje.   
 
 
USNESENÍ VD/7/29/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 

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

Zprávu o současné situaci v drážní dopravní obslužnosti v KHK a záměr pro rok 2014.  
 
 
II.        d o p o r u č u j e 
Konstatovat, že v případné omezení státní podpory osobní železniční dopravě z titulu 
"MEMORANDA" ohrozí systém základní dopravní obslužnosti v KHK, založeného na 
páteřní železniční dopravě a vybavených přestupních terminálech. 
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Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 
V 10.50 hod. jednání opustil Ing. Moravčík. 
V 10.55 hod. na jednání přišel Ing. Uchytil. 
 
K bodu 6 
 
 Informace o průběhu realizace odbavovacího zařízenív KHK a PK 
 
P. Král seznámil přítomné, že od 1.7.2013 začíná pilotní projekt realizace nového 
odbavovacího zařízení v KHK. Informace na letácích, kontaktních místech, webových 
stránkách. Tarif IREDO ponechán ve stejné výši (výhrady PK). Cena čipové karty je 150,- 
Kč. Papírové síťové jízdenky a papírové přestupní jízdenky budou uznávány pouze do 31. 10. 
2013. Po tomto datu budou vydávány pouze jednorázové nepřestupní jízdenky, a to všech 
typů (obyčejné, poloviční, žákovské, studentské, ZTP, atd). Výjimkou budou papírové 
přestupní vlak - vlak, které budou zachovány. Důraz na seznámení veřejnosti. 
 
 
Diskuse: k danému tématu vystoupili: 
 
p. Vrabec, Ing. Záleský, p. Král, p. Brůžek  
 
 
USNESENÍ VD/7/30/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.           b e r e  n a  v ě d o m í 
 
 Informace o průběhu realizace odbavovacího zařízení v KHK a PK 
 
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  8   
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
K bodu 7  
 
Různé 
 

a) Informace z  KU  
      b) Informace o správě silnic  -  Ing. Kuchař, ředitel  SS KHK, p. o. 
      c) Předběžný odhad škod způsobených povodněmi "(jako p říprava pro možnost                                   
          podání  žádosti o finanční  příspěvek státu)"   
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p. Král seznámil přítomné se stížností bývalého zaměstnance společnosti OREDO na 
negativní dopady změn jízdních řádů.  
Ing. Jurček a Ing. Janeček seznámili přítomné se škodami způsobené povodněmi. Upozornili 
na nedostatečné finanční prostředky na jejich úhradu.  
Ing. Kuchař provedl prezentaci povodňových škod především v okrese Trutnov.  
 
Diskuse: 
 
p. Vrabec, Ing. Záleský, p. Brůžek, Ing. Šubr, Ing. Jurček, Ing. Muthsam, p. Maček 
požadavek KHK na úhradu 66 mil. Kč ze SFDI, 15% kofinancování (požadavek na 4. změnu 
rozpočtu KHK). 
 
 
 
USNESENÍ VD/7/31/2013 
Výbory Královéhradeckého kraje 

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

 
Zprávu p. Ing. Kuchaře o předběžném odhadu škod způsobených červnovou povodní. 

II.           d o p o r u č u j e 

 
Ing. Táborskému, radnímu KHK s gescí financování, zabezpečit posílení rozpočtu kapitoly 10 
pro rok 2013 z rezervy rozpočtu KHK (4. úprava rozpočtu) za účelem kofinancování dotace 
ze SFDI (65 793 tis. Kč) ve výši 15% na odstraňování vyčíslených škod na komunikacích po 
povodni tj. navýšení o 11 611 tis. Kč. 
 
 
Hlasování: 
 Pro  -  8  
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
 
 
K bodu 8 
 
Závěr 
 
Předseda Výboru pro dopravu p. Vrabec žádá ředitele SÚS KHK, a.s. Ing. Štěpána na příštím 
jednání VD (tj. 3. 9. 2013) předložit přehled hospodaření jednotlivých cestmistrovství týkající 
se zajištění letní údržby a přehledu péče o zeleň. 
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Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec  ve 12.30  hod. ukončil 7. jednání výboru 
pro dopravu  Zastupitelstva  Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, 
které se uskuteční dne 3. 9. 2013 od 9.00 hod. v zasedací místnosti budovy SÚS KHK a.s., 
Kutnohorská 59, Hradec Králové  -  Plačice.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................    ............................................ 
      předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Irena Vlková 


