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Z á p i s 
 

z  20. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 10. 03. 2015 od 9:00 hodin 

 v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost P1.905 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:    Ing. Radek Koiš, Ing. Ivo Muthsam 
    
 

Návrh programu: 

1.    Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu        
4. Kontrola plnění předchozích usnesení  
5. Nové znění společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o.  (písemnou zprávu) 

 
p. P. Moravec, jednatel společnosti OREDO s.r.o. 

    Ing . J. Pálka, jednatel společnosti OREDO s.r.o. 
 

6. Projednání doporučení či nedoporučení uplatňování 5% slevy při užívání karty IREDO v dalším 
období 2015  (písemnou zprávu Společnost OREDO s.r.o. a odbor dopravy a SH  KHK)        
Poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za      
období  od 1.1.2015 do 31.12.2015 – předkladatel společnost  OREDO s.r.o.  
 

p. P. Moravec, jednatel společnosti OREDO s.r.o. 
            Ing . J. Pálka, jednatel společnosti OREDO s.r.o. 

             Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH, KÚ HK 
 

7. Záměr (seznam) souvislých výsprav na úsecích silnic Královéhradeckého kraje pro rok 2015 v 
celkové výši 50 mil. Kč, s možným termínem zahájení prací v první polovině roku 2015 
(písemnou zprávu) 

      Ing. J. Brandejs, ředitel SÚS KHK, a.s.                           
      Ing. L .Kuchař, ředitel  SS KHK, p.o. 
 

8. Průběh údržby silnic v Královéhradeckém kraji v zimním období 2014/2015 a současné 
ekonomické ukazatele v rozpočtu pro zimní údržbu – příjmy a výdaje (písemnou zprávu) 

Ing. J. Brandejs, ředitel SÚS KHK, a.s.                           
   Ing. L .Kuchař, ředitel  SS KHK, p.o. 
 

 
 

9. Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti na území KHK v roce 2015 – předkladatel odbor 
dopravy a SH (písemnou zprávu) 

             Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH, KÚ HK 
 

10. Vhodné řešení dané situace obce Chlum - USNESENÍ VD/19/94/2015 
          Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH, KÚ HK 
 

11. Různé - diskuze: Informace k plánované schůzce ve věci  silnice  I/11 v úseku  Lovčice – 
Hradec Králové (předseda výboru)  
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12. Závěr 
 

 
K bodu 1. 
Zahájení 

 
20. 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, 
• konstatoval, že je přítomno 9 členů výboru – 20. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis z 19. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
K bodu 2. 
Schválení programu 
 
Pan Vrabec předložil návrh schválení programu 20. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 1.hlasování: 
         Pro  9    
         Proti  0      
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/20/95/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

program 20. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 
K bodu 3. 
Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu   
      
Pan Vrabec předložil návrh na: 

• schválení přizvaných hostů na 20. jednání Výboru – Ing. Karel Janeček (náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství KÚ KHK), Ing. Pálka (jednatel společnosti OREDO s.r.o.), Petr Moravec 
(jednatel společnosti OREDO s.r.o.), Ing. Jiří Brandejs (ředitel SÚS Královéhradeckého kraje 
a.s.), Ing. Lubomír Kuchař (ředitel Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o.) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – Ing. Jana Čtvrtečku 
 

schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 
2.hlasování: 
         Pro  9    
         Proti  0     
         Zdržel se    0   
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Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/20/96/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

přítomnost hostů: Ing. Karel Janeček, Ing. Jiří Pálka, Ing. Jiří Brandejs, Ing. Lubomír Kuchař, 
Ing. Tomáš Jurček, Petr Moravec 
 

II. j m e n u j e 
Ing. Alenu Šandovou, zapisovatelkou zápisu 
 

III. v o l í 
Ing. Jana Čtvrtečku, ověřovatele zápisu 

 
 
K bodu 4. 
Kontrola plnění předchozích usnesení  
 
Pan Vrabec informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. Usnesení z 19. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsou 
splněna vyjma plnění usnesení: 

-  VD19/90/2015 -  toto usnesení bude plněno na jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje dne 21.4.2015 

- VD19/94/2015 -  toto usnesení bude plněno na jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje dne 10.3.2015 

Dále trvají usnesení: 
-  VD16/79/2014 – toto usnesení bude plněno na jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje dne 2.6.2015 
- VD17/87/2014 – toto usnesení bude plněno na jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje dne 10.3.2015 
- VD16/82/2014 – toto usnesení bude plněno na jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje dne 10.3.2015 
 

Během jednání tohoto bodu přišel Ing. Uchytil. 
 
 
K bodu 5. 
Nové znění společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o. 
 
Pan Moravec sdělil přítomným, že tento nový návrh společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o. 
je výsledkem připomínkování oběma společníky a Dozorčí radou společnosti ve spolupráci 
s advokátní kanceláří. Toto nové znění již bylo schváleno v Radách obou Krajů a v Zastupitelstvu 
Pardubického kraje. Ing. Janeček zdůraznil, že v tomto novém návrhu jsou dva jednatelé společnosti 
OREDO s.r.o.. 
 
3.hlasování: 
         Pro  10     
         Proti  0   
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/20/97/2015 
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Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o. 
 

II. d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení návrh společenské smlouvy 
společnosti OREDO s.r.o.  

 
 
K bodu 6. 
Projednání doporučení či nedoporučení uplatňování 5% slevy při užívání karty IREDO v dalším 
období 2015  (písemnou zprávu Společnost OREDO s.r.o. a odbor dopravy a SH  KHK)        
Poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období  od 
1.1.2015 do 31.12.2015. 
 
Pan Moravec informoval přítomné, že 5% sleva při užívání karty IREDO je zavedena již od počátku a 
je jedním z důvodů pro zakoupení karty IREDO. Její zrušení by mělo negativní dopad na cestující. 
Dále sdělil přítomným, že tato sleva vygenerovala meziroční pokles tržeb cca o 600 tis. Kč. 
 
Rozprava: 
Ing. Táborský vznesl dotaz zda je v rozpočtu na autbusovou dopravu počítáno s prostředky na 
poskytnutí této slevy. 
Ing. Jurček informoval, že poskytnutí 5% slevy z obyčejného  jízdného bylo v systému veřejné dopravy 
v KHK před zavedením čipové karty IREDO, kdy byla poskytována na dotovaných spojích pro držitele 
čipových karet autobusových dopravců (např. ARRIVA VČ, BUS LINE, aj). V současné době je 5 % 
sleva poskytována pouze pro držitele karty IREDO. Ve stávajícím rozpočtu na autobusovou dopravní 
obslužnost a za předpokladu současného využití je s  pokrytím slevy uvažováno. Rizikem však může 
být případný prudký nárůst využití slevy.  Je potřeba si uvědomit, že jedním z důvodů poklesu tržeb 
v roce 2014 bylo i poskytování této slevy.  
Ing. Táborský  položil dotaz, jaký podíl na této slevě nesou dopravci a jaký Kraj.  
Ing. Záleský k tomuto dodal, že veškeré tržby vybrané na dotovaných spojích patří Kraji.  
Pan Maček zdůraznil, že v tomto systému není dopravce motivován, co se týká počtu přepravených 
osob. 
 Ing. Šváb upozornil, že odbavení na čipovou kartu je rychlejší a pohodlnější pro cestující.  
Pan Vrabec požádal Oredo o podání informace o počtu prodaných karet za rok 2014 a za I.čtvrtletí 
roku 2015 na dubnovém jednání Výboru pro dopravu. Dále zdůraznil, že uplatňování slevy musí být 
v souladu jak v Pardubickém tak i v Královéhradeckém kraji. Pan Vrabec doporučil projednat tento 
bod na zářijovém jednání Výboru pro dopravu. 
 
Během jednání tohoto bodu odešel Ing. Derner. 
 
Pan Vrabec navrhl: 

• vzít na vědomí informaci o uplatňování 5% slevy při užívání karty IREDO v dalším období 
2015 a tento bod bude projednán na zářijovém jednání Výboru pro dopravu 

• uložit předsedovi Výboru pro dopravu zajistit stanovisko Pardubického kraje k uplatňování 
5% slevy při užívání karty IREDO pro rok 2015 

 
4.hlasování: 
         Pro  9      
         Proti  0       
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
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Ing. Janeček požádal o projednání slevy při prodeji čipové karty IREDO. Pan Moravec informoval 
přítomné s tím, že v současné době je v platnosti pouze sleva na prodej čipové karty IREDO pro děti, 
žáky a studenty. Tato sleva je ve výši 70 Kč na kartu (plná cena 150 Kč, snížená cena 80 Kč). Ing. 
Jurček konstatoval, že pro rok 2015 je vyčleněna z rozpočtu kraje částka na poskytnutí slevy na prodej 
čipové karty IREDO ve výši 350 tis. Kč. Ing. Pálka oznámil přítomným, že existuje sleva pro členy 
ČSBS (Český svaz bojovníků za svobodu) a někteří dopravci se pozastavují nad tím, že tuto slevu 
(bezplatné jízdné) využívají i velmi mladí cestující. 
 
Pan Vrabec navrhl: 

• vzít na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných 
čipových karet IREDO za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 společnosti OREDO s.r.o. 

• doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1.1.2015 
do 31.12.2015 společnosti OREDO s.r.o. 

. 
5.hlasování: 
         Pro  9      
         Proti  0       
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
Pan Moravec požádal Výbor pro dopravu o stanovisko k aktuálnímu seznamu lokalit, kde budou 
v rámci II. fáze Projektu umístěny informační panely.  
 
Pan Vrabec navrhl: 

• vzít na vědomí informaci týkající se umístění informačních panelů v lokalitách v KHK v rámci 
II. fáze Projektu MOS 

• nemít výhrady k provedeným změnám v lokalitách, kde budou umístěny informační panely 
v rámci II. fáze Projektu MOS. V původních lokalitách Nový Bydžov, Nové Město nad Metují 
a Česká Skalice došlo ke změnám (např. již byly infotabule umístěny), proto jsou navrženy 
nové lokality Dvůr Králové nad Labem (vlakové i autobusové nádraží) a Vrchlabí.  

 
 
6.hlasování: 
         Pro  9      
         Proti  0       
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
Ing. Záleský požádal o informaci, jak probíhá jednání týkající se vratky DPH. Pan Moravec sdělil, že 
30.3.2015 dostane OREDO zprávu o výsledku kontroly z Finančního úřadu. Ing. Janeček konstatoval, 
že společnost OREDO dluží oběma Krajům vratku DPH.  
 
Pan Vrabec navrhl: 

• vzít na vědomí informace podané ve věci vratky DPH  
 
7.hlasování: 
         Pro  9      
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         Proti  0       
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/20/98/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

• informaci o uplatňování 5% slevy při užívání karty IREDO v dalším období 2015 a tento 
bod bude projednán na zářijovém jednání Výboru pro dopravu 
 

• návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových 
karet IREDO za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 společnosti OREDO s.r.o. 

 
• informaci týkající se umístění informačních panelů v lokalitách v KHK v rámci II. fáze 

Projektu MOS 
 
• informace podané ve věci vratky DPH  
 

II. u k l á d á  
předsedovi Výboru pro dopravu zajistit stanovisko Pardubického kraje k uplatňování 5% slevy 
při užívání karty IREDO pro rok 2015 

 
III. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1.1.2015 do 
31.12.2015 společnosti OREDO s.r.o. 
 

IV. n e m á  v ý h r a d y 
k provedeným změnám v lokalitách, kde budou umístěny informační panely v rámci II. fáze 
Projektu MOS. V původních lokalitách Nový Bydžov, Nové Město nad Metují a Česká 
Skalice došlo ke změnám (např. již byly infotabule umístěny), proto jsou navrženy nové 
lokality Dvůr Králové nad Labem (vlakové i autobusové nádraží) a Vrchlabí.  

 
 
K bodu 7. 
Záměr (seznam) souvislých výsprav na úsecích silnic Královéhradeckého kraje pro rok 2015 v 
celkové výši 50 mil. Kč, s možným termínem zahájení prací v první polovině roku 2015. 
 
Ing. Kuchař informoval přítomné, že v předloženém seznamu souvislých výsprav na úsecích silnic 
KHK pro rok 2015 jsou uvedeny komunikace III. tříd. Jsou zde uvedeny tři úseky v okrese Hradec 
Králové, tři úseky v okrese Jičín, dva úseky v okrese Náchod, čtyři úseky v okrese Rychnov nad 
Kněžnou a dva úseky v okrese Trutnov.  
 
Rozprava: 
Ing. Táborský požádal o informaci kolik % je z těchto výsprav řešeno vlastními silami a kolik je řešeno 
dodavatelský.  
Ing. Brandejs sdělil, že je dostatečná kapacita na to, aby se tyto výspravy řešily vlastními silami.  
 
Během jednání tohoto bodu se vrátil Ing. Derner. 
 
8.hlasování: 
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         Pro  10     
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/20/99/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci týkající se souvislých výsprav na úsecích silnic Královéhradeckého kraje pro rok 
2015 v celkové výši 50 mil. Kč, s možným termínem zahájení prací v první polovině roku 
2015 

 
 
K bodu 8.  
Průběh údržby silnic v Královéhradeckém kraji v zimním období 2014/2015 a současné 
ekonomické ukazatele v rozpočtu pro zimní údržbu – příjmy a výdaje. 
 
Ing. Brandejs informoval přítomné o tom, že v měsíci lednu bylo 29 zásahových dnů, které se týkaly 
zimní údržby silnic. Dále předložil informaci, že celkové náklady na zimní údržbu za zimní období 
2014/2015 ke konci ledna letošního roku činní 79,99 mil. Kč.  
 
9.hlasování: 
         Pro  10     
         Proti  0        
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/20/100/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci týkající se průběhu zimní údržby silnic v Královéhradeckém kraji v zimním období 
2014/2015 a ekonomických ukazatelů v rozpočtu pro zimní údržbu 

 
 
K bodu 9. 
Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti na území KHK v roce 2015 
 
Ing. Jurček sdělil přítomným, že navrhovaný rozsah autobusové dopravní obslužnosti pro rok 2015 je 
v rozmezí 17,5 mil. km – 17,8 mil. km. Toto rozmezí je stanoveno z toho důvodu, že v současné době 
není znám přesný rozsah stavebních prací na silnicích a s tím související rozsah objížďkových km 
Navrhovaný rozsah drážní dopravy pro rok 2015 je v rozmezí 5,4 mil. km – 5,42 mil. km. K termínu 
změny jízdních řádů v polovině roku je po dohodě s Libereckým krajem předpokládáno rozšíření 
provozů víkendových vlaků na trati č. 064 v úseku Mladějov – Lomnice nad Popelkou. Toto rozšíření 
provozu je finančně pokryto ze stávajícího rozpočtu na drážní dopravu.  
 
Rozprava 
Ing. Táborský vznesl dotaz, zda jsou v navrhovaném rozsahu započteny i kilometry za cyklobusové 
linky a dále zda jsou v rámci Královéhradeckého kraje stanoveny pravidla pro využívání terminálů, 
včetně stanovení finančních limitů. 
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 Ing. Jurček sdělil, že v navrhovaném rozsahu jsou již započteny kilometry za cyklobusy ve stávajícím 
rozsahu. K autobusovým terminálům sdělil, že v současné době se jedná o smluvní vztah mezi 
dopravcem a vlastníkem terminálu. V převážné většině je vlastníkem terminálu obec nebo město, ale 
v některých případech vlastní terminál dopravce. Královéhradecký kraj přispívá částkou 5 mil. Kč na 
rok na provoz Terminálu v HK. Náklady spojené s poplatky za vjezdy na autobusová nádraží jsou 
zahrnuty ve stávající  ceně dopravního výkonu. Dále informoval, že Ministerstvo financí na konci 
loňského roku schválilo cenový výměr, kde stanovilo užití příjezdového a odjezdového stání určeného 
k účelu výstupu (nástupu) osob jako věcně usměrňovanou cenu. Zatím není vydán ze strany MF 
metodicky pokyn. Problematika se řešila na Komisi pro dopravu v Českých Budějovicích, kde se 
dohodlo, že Komise pro dopravu připraví návrh dopisu pro Ministerstvo financí, s žádostí o upřesnění 
pravidel pro stanovení poplatků za vjezd na autobusové terminály. 
 
10.hlasování: 
         Pro  10     
         Proti  0      
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/20/101/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

rozsah dopravní obslužnosti na území KHK v roce 2015 
 

II. d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení rozsah dopravní obslužnosti na území 
KHK v roce 2015 

 
 
K bodu 10. 
Vhodné řešení dané situace obce Chlum – USNESENÍ VD/19/94/2015 
 
Pan Vrabec informoval přítomné, že proběhla schůzka se starostou obce Chlum a bylo starostovi 
doporučeno, aby inicioval na Magistrátu HK odboru dopravy šetření týkající se nadměrného 
poškozování vozovky, přiléhající zeleně a budov sousedících s komunikací č.II/35. A následně, aby 
výsledek šetření byl předán policii k vyjádření možného návrhu  dopravního řešení, pokud toto 
nevyplyne z výsledku šetření odboru dopravy Magistrátu HK.   
 
 
11.hlasování: 
         Pro  10    
         Proti  0      
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/20/102/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci týkající se vhodného řešení dopravní situace obce Chlum 
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K bodu 11. 
Různé – diskuze: Informace k plánované schůzce ve věci silnice I/11 v úseku Lovčice-Hradec 
Králové (předseda výboru)        
 
Pan Vrabec informoval přítomné, že 9.4.2015 proběhne naplánovaná schůzka a prohlídka silnice 
I.třídy v úseku Lovčice – Hradec Králové s časovým výhledem následných oprav před budoucím 
předáním silnice do majetku KHK.  
 
Ing. Havrda upozornil, že je ohroženo pokračování stavby D11 z Polské strany. Je možné, že Polská 
strana bude upřednostňovat spíše pokračování stavby polské silnice S 8 směrem na Králíky. 
 
 
 
K bodu 12. 
Závěr 
 
Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec v 11:40 hod. ukončil 20.   
jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého a upozornil na konání příštího 
jednání, které se uskuteční dne 21.4. 2015 od 9.00 hod.   
  
 

 
 
 
 

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

 
Zapsala: Šandová Alena 


