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Z á p i s 

 
z 15. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 02.09.2014 od 9:00 hodin 
v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost P1.905 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Ivo Muthsam, Ing. Jan Čtvrtečka,  
  Ing. Vladimír Derner, Ing. Jiří Baudyš  
 
 
Návrh programu: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu, schválení hostů, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu        
3. Kontrola plnění předchozích usnesení  
4.  

• Zpráva o průběhu dokončení I. etapy projektu „ Modernizace odbavovacího zařízení“ 
• Zpráva o jednáních ve věci možné realizace II. etapy projektu „Modernizace 

odbavovacího zařízení“ 
(Ing. Jiří Pálka, jednatel společnosti OREDO, s.r.o.) 

5. Výsledek ukazatelů v autobusové dopravní obslužnosti za první pololetí roku 2014           
(Ing. Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ KHK) 

6.  
• Zpráva o průběhu letní údržby silnic v Královéhradeckém kraji – současný stav oprav 

silnic; ošetřování zeleně; spolupráce SÚS – ŘSD (smlouvy); průběh čerpání finančních 
prostředků 

• Zpráva o průběhu realizace jednotlivých investičních akcí – silnice II. a III. třídy 
v Královéhradeckém kraji 
 (Ing. Jiří Brandejs, ředitel SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Ing. Lubomír Kuchař, 
ředitel Správy silnic Královéhradeckého kraje a.s.) 

7.  
• Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2015 v kapitole „DOPRAVA“ 
• Aktuální vývoj pokračování výstavby dálnice D11 a rychlostních silnic R11 a R35 

 (Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje) 
8. Různé        
9. Závěr 
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K bodu 1. 
Zahájení 
 
15. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil v 9:00 hodin 
František Vrabec, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
Uvítal všechny přítomné včetně hostů. Poté:  

• informoval členy výboru o obsahu materiálů, které obdrželi před zasedáním, 
• představil nového člena výboru pana Marka Švába,  
• konstatoval, že je přítomno 7 členů výboru – 15. zasedání je usnášeníschopné (po 

zahájení se dostavil 1 člen výboru, celkový počet přítomných 8) 
• informoval, že zápis z 14. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje byl ověřen bez připomínek.  
 
 
K bodu 2. 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu 
 
František Vrabec předložil návrh na: 

• volbu ověřovatele zápisu – x 
• schválení přizvaných hostů na 15. jednání výboru – Ing. Karel Janeček (náměstek 

hejtmana Královéhradeckého kraje), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství KÚ KHK), Ing. Jiří Pálka, (jednatel společnosti OREDO s. r. o.), 
Petr Moravec (OREDO s.r.o.), Bc. Milan Slezák (OREDO s.r.o.), Ing. Lubomír Kuchař 
(ředitel Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o.), Ing. Jiří Brandejs (ředitel SÚS 
Královéhradeckého kraje a.s.) 

• schválení programu 15. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

 
František Vrabec, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
určil za zapisovatelku Ivanu Nesvačilovou, pracovnici organizačního oddělení odboru vnitra a 
krajský živnostenský úřad. 
 
schválení programu 15. jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení přizvaných hostů  
1. hlasování: 
PRO    7 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/15/72/2014 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
 1. program 15. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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 2. přítomnost hostů: Ing. Karel Janeček, Ing. Jiří Pálka, Ing. Jiří Brandejs, Ing. Lubomír 
Kuchař, Ing. Tomáš Jurček, Petr Moravec, Bc. Milan Slezák 

II.  v o l í  
 Ing. Pavla Šubra, ověřovatelem zápisu 
  
 
K bodu 3 
Kontrola plnění předchozích usnesení  
 
František Vrabec informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Usnesení z 14. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje jsou splněna vyjma diskutovaného plnění usnesení VD/14/67/2014 
– stav plnění tohoto usnesení bude znovu rozebrán na jednání Výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 07.10.2014. 
 
 
K bodu 4 

• Zpráva o průběhu dokončení realizace I. etapy projektu „Modernizace 
odbavovacího zařízení“ 

 
Ing. Jiří Pálka informoval přítomné o realizaci dalších kroků směřujících k dokončení realizace 
I. etapy projektu „Modernizace odbavovacího zařízení“. Byla dokončena plná implementace 
bezkontaktní čipové karty IREDO s IN-kartou dopravce České dráhy. Pro plnou funkčnost 
uvedeného modulu je ještě třeba úpravy softwaru odbavovacího zařízení IREDO 
v autobusech. Následně se tedy nosičem aplikace IREDO stane také In karta dopravce České 
dráhy a současně se stane bezkontaktní čipová karta IREDO nosičem aplikace In-karta 
dopravce České dráhy. V souvislosti s tímto seznámil přítomné s připravenou změnou 
Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému IREDO, jejichž platnost 
se očekává k 01.10.2014.  
 

• Zpráva o jednáních ve věci možné realizace II. etapy projektu „Modernizace 
odbavovacího zařízení“ 
 

Ing. Jiří Pálka sdělil, že stav II. fáze projektu je před podpisem smlouvy s dodavatelem 
systému. Předcházet by mělo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Evropské 
unie, upozornil na nutnost dořešení vlastnických vztahů k užívaným prostorám, před 
uzavřením této smlouvy. Dále hovořil o úpravě dislokace informačních panelů, které jsou též 
předmětem realizace této II. fáze projektu. K uvedenému též vystoupil Ing. Tomáš Jurček, 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, uvedl, že také odbor komunikuje ve věci 
dislokace informačních panelů jak se společností OREDO s.r.o., tak i se společností CEP a.s. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Josef Táborský informoval o jednání hejtmana kraje s generálním dodavatelem projektu 
„Modernizace odbavovacího zařízení“ – informace, že není v ohrožení realizace uvedeného 
projektu, v I. i II. fázi projektu. Dále hovořil o sdělení Úřadu regionální rady Regionu 
soudržnosti NUTS II Severovýchod – zde také nejsou žádné negativní vlivy, které by měly 
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způsobit potíže s realizací projektu. Ing. Táborský se dotazoval na audit uvedeného projektu, 
který má být proveden. 
 
Ing. Jiří Pálka reagoval na dotaz Ing. Josefa Táborského. Hovořil o samotném zadání auditu, 
jeho účelu. Výsledek auditu prozatím není znám, informace bude podána na příštím jednání 
výboru.  
 
Ing. Alois Havrda se dotázal, zda výsledek tohoto auditu může případně ohrozit výši 
finančních prostředků poskytnutých na projekt ze strany Úřadu regionální rady Regionu 
soudržnosti NUTS II Severovýchod. Na dotaz reagoval Ing. Jiří Pálka. 
 
2. hlasování: 
PRO    8 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/15/73/2014 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e  n a  v ě d o m í  

 1. zprávu o ukončení I. etapy projektu „Modernizace odbavovacího zařízení“ 
k termínu 15.10.2014 

 2. zprávu o jednáních ve věci možné realizace II. etapy projektu „Modernizace   
 odbavovacího zařízení“ 

 

 
 

K bodu 5 
Výsledek ukazatelů v autobusové dopravní obslužnosti za první pololetí roku 2014 
 
Ing. Tomáš Jurček uvedl, že za pololetí roku 2014 dosahuje prokazatelná ztráta ve veřejné 
linkové dopravě srovnatelné výše se stejným obdobím roku 2013. Meziroční relativní pokles 
tržeb ve veřejné linkové dopravě odpovídá relativnímu poklesu rozsahu dotované dopravy. 
Hovořil o faktorech ovlivňujících výši tržeb (zavedení čipových karet, problémy se softwarem, 
mírná zima). Průměrná cena dopravního výkonu ve veřejné linkové dopravě za první pololetí 
roku 2014 meziročně mírně vzrostla. Současně Ing. Tomáš Jurček informoval o stavu 
rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2014 kapitoly doprava v této oblasti. 
 
Rozprava: 
 
František Vrabec požádal o předložení výsledku ukazatelů v autobusové dopravní obslužnosti 
za měsíce leden – srpen 2014 na příštím jednání výboru pro dopravu. 
 
Ing. Alois Havrda se dotázal na spokojenost jednotlivých dopravců s úhradou prokazatelné 
ztráty ve veřejné linkové dopravě.  
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Ing. Vladimír Záleský se dotazoval na řešení problematiky vjezdu dopravců na Terminál 
hromadné dopravy v Hradci Králové. Dále se informoval k přípravným pracem na vypsání 
veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti v autobusové dopravě v Královéhradeckém 
kraji. 
 
Na otázky Ing. Vladimíra Záleského reagoval Ing. Tomáš Jurček, sdělil dosavadní řešení 
vjezdů dopravců na Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové. Informoval o stavu příprav 
výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti v autobusové dopravě 
v Královéhradeckém kraji. Zadávací podmínky veřejné zakázky by mohly být připraveny 
v měsících prosinec 2014 – leden 2015. 
 
V rámci diskuse informoval Ing. Tomáš Jurček o přípravě nových vlakových jízdních řádů. 
 
3. hlasování: 
PRO    8 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/15/74/2014 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a  v ě d o m í  

výsledek ukazatelů v autobusové dopravní obslužnosti za I. pololetí roku 2014 
II.  ž  á d á  

odbor dopravy a silničního hospodářství 
o předložení výsledku ukazatelů v autobusové dopravní obslužnosti za období leden – 
srpen 2014 na další jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 6 

• Zpráva o průběhu letní údržby silnic v Královéhradeckém kraji – současný stav 
oprav silnic; ošetřování zeleně; spolupráce SÚS – ŘSD (smlouvy); průběh čerpání 
finančních prostředků 

• Zpráva o průběhu realizace jednotlivých investičních akcí – silnice II. a III. třídy 
v Královéhradeckém kraji 
 

Ing. Lubomír Kuchař podal přítomným zprávu o průběhu dozoru užívání krajských silnic 
nákladní dopravou – využívání nízkorychlostního vážení ke dni 30.06.2014. 
Královéhradeckému kraji na základě novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, přísluší zajišťovat nízkorychlostní vážení silničních 
motorových vozidel a jejich souprav na pozemních komunikacích II. a III. tříd. 
Královéhradecký kraj uzavřel příkazní smlouvu s Centrem služeb pro silniční dopravu, s.p.o. 
na zajištění nízkorychlostního vážení silničních motorových vozidel a jejich souprav na 
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pozemních komunikacích II. a III. tříd ve svém územním obvodu od 01.11.2013 do 
31.10.2014. Případné překročení nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidla nebo jízdní 
soupravy zjištěné kontrolou je řešeno pokutou, která je následným příjmem do rozpočtu 
kraje. Uvedl, že by mělo být uvažováno zvýšení frekvence vážení, mohlo by mít příznivý vliv 
na stav vozovek v Královéhradeckém kraji. 
 
Dále Ing. Lubomír Kuchař informoval o čerpání rozpočtu na letní údržbu komunikací 
v Královéhradeckém kraji. Letní údržba komunikací Královéhradeckého kraje probíhá 
v souladu s plánem letní údržby silnic v Královéhradeckém kraji. 
 
Ing. Jiří Brandejs hovořil o plánovaném objemu výdajů z rozpočtu na letní údržbu silnic 
Královéhradeckého kraje, které budou v současných měsících fakturovány za výspravy 
komunikací.  Dále podal informaci k výběrovému řízení vyhlášeného Ředitelství silnic a dálnic 
ČR na údržbu komunikací I. tříd. Výběrové řízení bylo zrušeno, bude vypsáno opakovaně, 
s upravenou zadávací dokumentací se zahájením od 01.05.2015. Mezidobí bude řešeno 
jednacím řízením bez uveřejnění, které prozatím vypsáno nebylo. 
 
Dále Ing. Jiří Brandejs okomentoval distribuovaný seznam stavebních akcí realizovaných na 
komunikacích Královéhradeckého kraje v roce 2014. 
 
Rozprava: 
 
K problematice nízkorychlostního vážení na pozemních komunikacích II. a III. tříd 
v Královéhradeckém kraji diskutovali Ing. Josef Táborský, Ing. Lubomír Kuchař. 
 
K problematice výběrového řízení na údržbu komunikací I. tříd se dotazovali Ing. Josef 
Táborský, František Vrabec a Radek Koiš.  
  
Ing. Josef Táborský dále hovořil o výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje za I. pololetí 
roku 2014 v souvislosti s čerpáním finančních prostředků na investiční akce. Dotazy Ing. 
Josefa Táborského vysvětlil Ing. Jiří Brandejs. 
 
Ing. Josef Táborský se dotázal, jak probíhají přípravné práce na investiční akce zařazené do 
nového programovacího období z evropských zdrojů. Ing. Jiří Brandejs informoval o 
připravenosti akcí, očekává se vypsání výzvy. 
 
4. hlasování: 
PRO    8 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VD/15/75/2014 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a  v ě d o m í  
 1. Zprávu o průběhu dozoru užívání komunikací Královéhradeckého kraje nákladní 

dopravou – formou nízkorychlostního vážení 
 2.  zprávu o průběhu realizace jednotlivých investičních akcí – silnice II. a III. třídy   

 v Královéhradeckém kraji 
II.  d o p o r u č u j e 

odboru dopravy a silničního hospodářství  a Správě silnic Královéhradeckého kraje, p.o.
dále jednat o možném zvýšení frekvence dozoru využívání silnic Královéhradeckého kraje 
nákladní dopravou, a to formou nízkorychlostního vážení 

 
 
K bodu 7 

• Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2015 v kapitole „DOPRAVA“ 
  
Ing. Karel Janeček sdělil, že návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 pro 
kapitolu doprava byl navržen a předán k dalším jednáním v měsíci květen 2014. Informoval 
podrobně o jeho prozatímním rozvržení. 
 

• Aktuální vývoj pokračování výstavby dálnice D11 a rychlostních silnic R11 a R35 
 
Ing. Karel Janeček podal informaci o aktuálním vývoji výstavby dálnice D11, poukázal na 
aktuální spor s obcí Stěžery.  
 
5. hlasování: 
PRO    7 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
  
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/15/76/2014 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a  v ě d o m í  
 1. informaci k přípravě rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 v kapitole 

„DOPRAVA“ 
 2.  aktuální informace k pokračování výstavby dálnice D11  
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K bodu 8 
Různé 
 
Radek Koiš – požádal o aktuální hodnocení stavebního stavu silnic Královéhradeckého kraje. 
 
František Vrabec, předseda výboru, informoval přítomné o rozdělení mimořádných odměn 
pro členy výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva, za jejich práci pro výbor. 
 
 
K bodu 9 
Závěr 
 
Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec v 11:35 hod. ukončil 15. jednání Výboru 
pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, 
které se uskuteční dne 07.10.2014 od 9.00 hod.   
  
 
 
 
 
.........................................    ............................................ 
František Vrabec           Ing. Pavel Šubr 
předseda výboru     ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Nesvačilová 
V Hradci Králové dne 02.09.2014 


