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Z á p i s 
 

z  21. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 21.4. 2015 od 9:00 hodin 

 v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost P1.905 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:    Ing. Táborský 
    
 

Návrh programu: 

1.    Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu        
4. Kontrola plnění předchozích usnesení  
5. Informace k II. etapě plánování v oblasti vod“ související mmj. se stavbami v oblasti dopravy 

v Královéhradeckém kraji (cca 15 min.). 
Ing. Z. Štorek, odb.život.prostř.a zemědělství/odd.vodního 
hospodářství  

6. a) Zpráva o jednáních mezi společností OREDO s.r.o., Královéhradeckým krajem a 
Pardubickým krajem ve věci součinnosti v dopravní obslužnosti a realizace II.etapy projektu 
„Modernizace odbavovacího zařízení“. 
b) Informace o vratce DPH 

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

7. Předložení zpracované studie k posouzení parametrů pro výběrové řízení dopravců – 
USNESENÍ VD19/90/2015 z 20.1.2015 – T:duben 2015 (písemnou zprávu). 

Ing. K. Janeček, náměstek hejtmana KHK                           
 Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH KÚ KHK 

8. Zpráva o ukončení zimní údržby 2014/2015 a použití finančních úspor pro letní údržbu. Plán 
letní údržby a informace o technickém stavu silnic po zimním období 2014/2015 (písemnou 
zprávu). 

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

9. Výše dotačních prostředku SFDI, Min.dopr.a EU pro Královéhradecký kraj r.2015 – oblast 
DOPRAVA (silnice II. a III.třídy) předpokládaný harmonogram čerpání finančních prostředků. 
Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí – seznam investic + termíny realizací 
(písemnou zprávu). 

Ing. K. Janeček, náměstek hejtmana KHK    
Ing. J. Brandejs, ředitel SÚS KHK a.s. 

10. Projednání mapy plánovaných investic ŘSD v silniční síti I.tř. a investičních akcí SÚS HK do 
silniční sítě II. a III.tř., v roce 2015 – koordinace zajištění dopravy v KHK a objízdných tras 
(písemné dokumenty). 

     Ing. M. Novotný, ředitel ŘSD ČR, správa HK 
Ing. J. Brandejs, ředitel SÚS KHK a.s. 
Ing . L. Kuchař, ředitel SS KHK p.o 

11. Různé  
12. Závěr 
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K bodu 1. 
Zahájení 

 
21. 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 – 21. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis z 20. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje byl ověřen bez připomínek. 
 
 
K bodu 2. 
Schválení programu 
 
Pan Vrabec předložil návrh schválení programu 21. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 1.hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/21/103/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

program 21. 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 21. 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.), Ing. 
M.Novotný (ředitel ŘSD ČR,správa HK), Ing. Zdeněk Štorek (vedoucí oddělení vodního 
hospodářství), Ing. Petr Kebus (předseda finančního výboru) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – Ing. Radek Koiš 
 

schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 
2.hlasování: 
         Pro  8     
         Proti  0     
         Zdržel se    1    
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VD/21/104/2015 
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, Ing. M. Novotný, Ing. Zdeněk Štorek, Ing. Petr Kebus 
 

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

III. v o l í 
Ing. Radka Koiše, ověřovatele zápisu 

 
 
K bodu 4. 
Kontrola plnění předchozích usnesení  
 
Pan Vrabec informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. Usnesení z 20. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsou 
splněna vyjma plnění usnesení: 

-  VD/20/98/2015 za III. -  toto usnesení bude plněno na jednání Výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 1.9.2015 

Dále trvají usnesení: 
-  VD/16/79/2014 – toto usnesení bude plněno na jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje dne 2.6.2015 
 
Pan Vrabec sdělil, že proběhla schůzka, na které došlo k projetí trasy I/11 v úseku Lovčice-Hradec 
Králové. Bylo zde dohodnuto, že horizont předání silnice do majetku KHK bude ve čtvrtém čtvrtletí 
roku 2017.  Pan Havrda dodal, že ŘSD předložilo harmonogram plánovaných oprav pro rok 2015 a 
2016, který se týká rekonstrukce povrchu vozovky a dvou mostů. Na jednání byly odsouhlaseny 
parametry a podmínky, za kterých bude silnice předána.  
 
3.hlasování: 
         Pro  9     
         Proti  0  
         Zdržel se     0   
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/21/105/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

kontrolu plnění předchozích usnesení 
 
 
K bodu 5. 
Informace k II. etapě plánování v oblasti vod související mmj. se stavbami v oblasti dopravy 
v Královéhradeckém kraji 
 
Ing. Štorek informoval, že v rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro 
zvládání povodňových rizik. Práce na II.etapě plánování započaly v polovině roku 2011. Předmětem 
prací byl sběr dat a dalším mezníkem v rámci II. plánovacího období bylo zveřejnění časového plánu a 
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programu prací pro zpracování plánu povodí  a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným 
připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek.  
 
Během jednání tohoto bodu přišel Ing. Uchytil. 
 
4.hlasování: 
         Pro  10     
         Proti  0  
         Zdržel se     0   
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/21/106/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
informace k II.etapě plánovaní v oblasti vod související mmj. se stavbami v oblasti dopravy 
v Královéhradeckém kraji 

 
 
K bodu 6. 
a) Zpráva o jednáních mezi společností OREDO s.r.o., Královéhradeckým krajem a 
Pardubickým krajem ve věci součinnosti v dopravní obslužnosti a realizace II.etapy projektu 
„Modernizace odbavovacího zařízení“. 
b) Informace o vratce DPH 
 
a) Pan Moravec sdělil, že práce na projektu MOS II.fáze pokračují dle upraveného harmonogramu. 

S generální dodavatelem byla smluvně dohodnuta poslední etapa instalace informačních tabulí do 
konce měsíce května 2015 (původní termín byl duben 2015). V současné době se řeší s generálním 
ředitelstvím ČD umístění informačních panelů na budovy ČD.  
Financování II.fáze Projektu probíhá dle domluvy Krajů.  
 

Rozprava: 
Pan Vrabec se zeptal, zda je reálné splnit termín dokončení projektu MOS do 30.6.2015. 
Pan Moravec sdělil, že v současné době se neuvažuje o prodloužení tohoto termínu. 
 
Během jednání tohoto bodu přišel Ing. Muthsam a odešel Ing. Derner. 
 
Pan Vrabec navrhl: 

• vzít na vědomí informaci o zprávě o jednáních mezi společností OREDO s.r.o., 
Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem ve věci součinnosti v dopravní obslužnosti a 
realizace II.etapy projektu „Modernizace odbavovacího zařízení“ 
 

5.hlasování: 
         Pro  9     
         Proti  0  
         Zdržel se     1   
 
Návrh byl přijat. 
 
 
b) Pan Moravec informoval, že k dnešnímu dni nedostalo OREDO zprávu o výsledku kontroly 

z Finančního úřadu týkající se vratky DPH. Finanční úřad obeslal další subjekty s otázkami, jejíž 
odpovědi zpracovává.  
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Pan Vrabec navrhl: 
• vzít na vědomí informace o vratce DPH 

 
6.hlasování: 
         Pro  9      
         Proti  0       
         Zdržel se     1  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
Pan Moravec předložil přehled s počtem prodaných bezkontaktních čipových karet IREDO za celý rok 
2014 a za leden 2015. V roce 2014 bylo prodáno celkem 13 817 kusů BČK v Královéhradeckém kraji  
a 11 660 kusů BČK v Pardubickém kraji. Za leden 2015 bylo prodáno 1 404 kusů BČK 
v Královéhradeckém kraji a 1 266 kusů BČK v Pardubickém kraji. 
 
Pan Vrabec navrhl: 

• vzít na vědomí informace o počtu prodaných bezkontaktních čipových karet IREDO za rok 
2014 a za leden 2015 

 
7.hlasování: 
         Pro  10      
         Proti  0       
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
Pan Moravec dále informoval, že Pardubický kraj zatím neprojednal stanovisko k uplatňování 5% 
slevy při užívání karty IREDO v dalším období roku 2015. 
 
Pan Vrabec navrhl: 

• doporučit jednateli společnosti OREDO panu Moravcovi předložit materiál pro jednání 
Výboru pro dopravu Zastupitelstva Pardubického kraje v otázce uplatňování 5% slevy při 
užívání karty IREDO pro období roku 2015 

 
8.hlasování: 
         Pro  10      
         Proti  0       
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/21/107/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

• informace o zprávě o jednáních mezi společností OREDO s.r.o., Královéhradeckým krajem 
a Pardubickým krajem ve věci součinnosti v dopravní obslužnosti a realizace II.etapy 
projektu „Modernizace odbavovacího zařízení“ 
 

• informace o vratce DPH 
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• informace o počtu prodaných bezkontaktních čipových karet IREDO za rok 2014 a za 

leden 2015 
 

II. d o p o r u č u j e  
jednateli společnosti OREDO panu Moravcovi předložit materiál pro jednání Výboru pro 
dopravu Zastupitelstva Pardubického kraje týkající se uplatňování 5% slevy při užívání karty 
IREDO pro období roku 2015 

 
 
K bodu 7. 
Předložení zpracované studie k posouzení parametrů pro výběrové řízení dopravců – 
USNESENÍ VD19/90/2015 z 20.1.2015 – T:duben 2015 (písemnou zprávu). 
 
Ing. Janeček informoval, že termín předložení studie je 4.5.2015 a tedy až po té bude tato studie 
předložena na Výboru pro dopravu.  
Ing. Jurček dodal, že se tato studie začala zpracovávat před 6 týdny. Každý týden dochází k 
pravidelným workshopům mezi zástupci zpracovatele studie a zástupci odboru dopravy KHK. Ze 
strany zpracovatele studie dochází ke zpracování ekonomického modelu na posouzení technických a 
ekonomických aspektů. 
 
 
9.hlasování: 
         Pro 10      
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/21/108/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o průběhu zpracovávání studie k posouzení parametrů pro výběrové řízení dopravců 
 
 
K bodu 8.  
Zpráva o ukončení zimní údržby 2014/2015 a použití finančních úspor pro letní údržbu. Plán 
letní údržby a informace o technickém stavu silnic po zimním období 2014/2015 (písemnou 
zprávu). 
 
Ing. Brandejs předložil tabulku s náklady na zimní údržbu silnic II. a III. tříd v Královéhradeckém 
kraji po měsících do března 2015. Celkové náklady za zimní údržbu 2014/2015 do konce března činí 
122,11 mil. Kč. 
Ing. Kuchař informoval o stavebním stavu silnic - jaro 2015. Vlivem podobného charakteru zimy jako 
v loňském zimním období je poškození na velké části silnic ve vlastnictví Královéhradeckého kraje 
minimální. Ojedinělé výtluky a poruchy malého rozsahu se během zimního období dařilo průběžně 
opravovat studenou obalovanou směsí.  
 
Během jednání tohoto bodu přišel Ing. Derner. 
 
Rozprava 
Ing. Uchytil položil otázku, kdyby se obce dohodly s Krajem, že kdyby Kraj opravil pro něho méně 
významný úsek komunikaci a následně by tento úsek byl převeden na úroveň místní komunikace pod 
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majetek obc, zda by Výbor pro dopravu tuto myšlenku podpořil. A zda by tyto dohody mohly uspíšit 
opravu daného úseku komunikace.  
Ing. Kuchař k tomuto dodal, že přistupují ke každému úseku komunikace jednotlivě.  
 
10.hlasování: 
         Pro  11      
         Proti  0        
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/21/109/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

zprávu o ukončení zimní údržby 2014/2015 a použití finančních úspor pro letní údržbu. Plán 
letní údržby a informace o technickém stavu silnic po zimním období 2014/2015. 

 
 
K bodu 9. 
Výše dotačních prostředku SFDI, Ministerstva dopravy a EU pro Královéhradecký kraj r.2015 
– oblast DOPRAVA (silnice II. a III.třídy) předpokládaný harmonogram čerpání finančních 
prostředků. Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí – seznam investic + termíny 
realizací 
 
Ing. Brandejs představil seznam akcí realizovaných na silnicích II. a III. tříd v roce 2015. 
Z Regionálního operačního programu se předpokládá čerpat 313,4 mil. Kč a ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury se předpokládá čerpat 362,52 mil. Kč. Ceny v seznamu staveb jsou 
předpokládané ceny, stanovené dle projektanta. Dále Ing. Brandejs zdůraznil, že více jak 50% staveb 
je již rozsoutěženo. Předpokládaná realizace těchto akcí je od června do října letošního roku. 
 
Během jednání tohoto bodu odešel Ing. Uchytil. 
 
 
10.hlasování: 
         Pro  10     
         Proti  0     
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/21/110/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o dotačních titulech a finančních prostředcích, které budou poskytnuty 
Královéhradeckého kraji 

 
 
K bodu 10. 
Projednání mapy plánovaných investic ŘSD v silniční síti I.tř. a investičních akcí SÚS HK do 
silniční sítě II. a III.tř., v roce 2015 – koordinace zajištění dopravy v KHK a objízdných tras. 
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Velké investiční akce se týkají především dokončení úseku dálnice D11, úsek rychlostní silnice R11 a 
R35. Předpokládaný termín dokončení hraničního úseku R11 je 2019-2021, úsek D11 Jaroměř-
Trutnov je předpoklad do roku 2022-2024, úsek D11 do Hradce Králové do konce roku 2016, 
předpokládaný začátek prací na úseku Hradec Králové- Smiřice je v roce 2017 a začátek prací v úseku 
Smiřice – Jaroměř je v roce 2018. 
V případě, že by došlo k dokončení plánu dálnic a rychlostních silnic na celém území České republiky, 
tak by se většina dopravy přesunula na tyto silnice a došlo by ke snížení hustoty dopravy v okolí měst. 
 
 
11.hlasování: 
         Pro  10    
         Proti  0    
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/21/111/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informace o mapě plánovaných investic ŘSD v silniční síti I.tříd a investičních akci SÚS HK 
do silniční sítě II. a III. tříd, v roce 2015 – koordinace zajištění dopravy v KHK a objízdných 
tras. 
 

II. d o p o r u č u j e 
odboru dopravy KHK průběžně aktualizovat harmonogram povolování prací a objížděk na 
silnicích II. a III. tříd 

 
 
K bodu 11. 
Různé  
Pan Vrabec informoval, že byl pozván na jednání Výboru pro dopravu Pardubického kraje, které se 
uskuteční dne 27.4.2015. 
 
 
K bodu 12. 
Závěr 
 
Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec v 12:00 hod. ukončil 21. jednání Výboru 
pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, 
které se uskuteční dne 2.6. 2015 od 9.00 hod.   
  
 

 
 
 
 

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

 
Zapsala: Šandová Alena 


