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Z á p i s 
 

z 11. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 12.6.2018 od 9:00 hodin 

v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost 9-P1.905 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     p. Petr Sadovský, p. Petr Hrubý, Ing. Ivo Muthsam, Ing. Zděnek Praus 
    

 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.   
4. Kontrola plnění předchozích usnesení.      
5. Průběžná informace k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA. 

Mgr. M. Červíček, 1.náměstek hejtmana KHK 
6. Informace o aktuálním stavu zajištění autobusové dopravní obslužnosti s vazbou na 

připravované výběrové řízení na území Královéhradeckého kraje. 
      Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH, KÚ KHK 

7. Informace o projednávání „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné 
drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje na trati č.045 
Trutnov – Svoboda nad Úpou“ s dopravcem GW TRAIN REGIO a.s. 
      Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH, KÚ KHK 

8. Informace ke stavu prací na křižovatce Mileta. 
     Ing. Arch. F. Křelina, člen Výboru pro dopravu 

9. Různé. 
10. Závěr. 

 

K bodu 1. 
Zahájení. 

 

11. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil v 9:00 hodin pan 
Josef Dvořák, 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 11 členů výboru – 11. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis z 10. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje byl ověřen bez připomínek. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu. 
 
Pan Josef Dvořák předložil návrh na schválení programu 11. jednání Výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 1. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VD/11/83/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  s ch v a l u j e 

program 11. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
K bodu 3. 
Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.   
      
Pan Josef  Dvořák předložil návrh na: 

• schválení přizvaných hostů na 11. jednání Výboru – Mgr. Martin Červíček (1. náměstek 
hejtmana KHK), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ 
KHK), Ing. David Procházka (vedoucí oddělení DO KÚ KHK) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – p. František Vrabec 

 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 
 
2. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/11/84/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  s ch v a l u j e 

přítomnost hostů: Mgr. Martin Červíček, Ing. Tomáš Jurček, Ing. David Procházka 
 

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

III.  v o l í 
p. Františka Vrabce, ověřovatele zápisu 

 
K bodu 4. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení. 
 
Pan Josef Dvořák informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Usnesení z 10. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje jsou splněna. 
 
 
3. hlasování: 
         Pro  11       
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
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Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/11/85/2018 
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. 
Průběžná informace k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA. 
 
Mgr.Červíček zdůraznil přípravu výběrového řízení na autobusovou dopravní obslužnost na území 
Královéhradeckého kraje. Informoval o navrhovaném způsobu řešení poplatků za vjezdy na 
autobusová nádraží do připravovaného výběrového řízení. Dále sdělil, že cílem výběrového řízení je 
dlouhodobé zajištění stability dopravní obslužnosti v Královéhradeckém kraji, zlepšení kvality 
vozového parku a služeb poskytovaných dopravci Královéhradeckému kraji (spolehlivost, informační 
systémy, aj.). 
Také informoval o tom, že se připravuje rozpočet na opravy silnic pro rok 2019. 
 
 
 
4. hlasování: 
         Pro  11     
         Proti  0  
         Zdržel se     0 
  
Návrh byl přijat. 

 
 
USNESENÍ VD/11/86/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

průběžnou informaci k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA 
 

K bodu 6. 
Informace o aktuálním stavu zajištění autobusové dopravní obslužnosti s vazbou na 
připravované výběrové řízení na území Královéhradeckého kraje. 
 
Ing. Jurček popsal současný stav zajištění veřejné linkové autobusové dopravy v Královéhradeckém 
kraji a po té seznámil s návrhem technologických, provozních, technických a ekonomických podmínek 
pro přípravu výběrového řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné 
linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje.  
Zdůraznil ekonomické dopady související s přijetím jednotlivých nařízení Vlády ČR v oblasti 
odměňování řidičů a další finanční dopady týkající se indexace nákladových položek, které se 
projevují nárůstem ceny dopravního výkonu. Seznámil přítomné s připravovaným cenovým výměrem 
Ministerstva financí, který se týká zavedení 75% slevy z obyčejného jízdného pro žáky a studenty, a 
pro osoby starší 65 let ve veřejné dopravě od 1.9.2018. 
V navrhované části představil harmonogram průběhu výběrového řízení na zajištění autobusové 
dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje. Dále informoval o spojích provozovaných 
autobusovými dopravci komerčně, které jsou z části nebo zcela navrženy do navrhovaného rozsahu 
výkonů pro výběrové řízení. Také seznámil s navrhovaným typem smluvního vztahu mezi dopravci a 
KHK, s délkou trvání smlouvy a s flexibilitou objednávky rozsahu výkonů v průběhu trvání smluvního 
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vztahu. Zdůraznil hlavní požadavky na kvalitativní ukazatele kraje a navržený způsob řešení poplatku 
za vjezd na autobusové nádraží. 
Proběhla zde dlouhá diskuze. 
 
 
5. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/11/87/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

informace o aktuálním stavu zajištění autobusové dopravní obslužnosti s vazbou na 
připravované výběrové řízení na území Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 7. 
Informace o projednávání „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné 
drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje na trati č.045 
Trutnov – Svoboda nad Úpou“ s dopravcem GW TRAIN REGIO a.s. 
 
Ing. Jurček informoval, že již v roce 2016 zahájil Královéhradecký kraj kroky vedoucí k uzavření 
„Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění 
dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje na trati č.045 Trutnov-Svoboda nad Úpou“ 
s dopravcem GW Traing Regio a.s. a to formou přímého zadání (notifikace ve věstníku EÚ). Aktuálně 
probíhá finalizace projednání smluvních podmínek. Předpoklad projednání smlouvy v Radě KHK je 
v červenci. V rámci uzavření smluvního vztahu mezi KHK a  dopravcem mj. dojde k modernizaci 
stávající motorové jednotky řady 810 (výměna sedadel, vozidlo bude vybaveno vnitřním a vnějším 
elektronickým informačním panelem, budou upraveny prostory pro přepravu jízdních kol a kočárků), 
který zlepší komfort cestování na této trati  
Platnost této smlouvy je do konce roku 2021.   
 
 
 
 
6. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/11/88/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informace o projednávání „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné 
drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje na trati č.045 
Trutnov – Svoboda nad Úpou“ s dopravcem GW TRAIN REGIO a.s. 
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K bodu 8. 
Informace ke stavu prací na křižovatce Mileta 
 
Ing. Arch. Křelina seznámil s různými variantami řešení silnice I/31 Hradec Králové křižovatka 
Mileta. A to s jednotlivými řešeními navrhovanými již od roku 2006. Představil celkové výsledné 
řešení křižovatky „Malá Mileta“ a křižovatky „Velká Mileta“ a etapizaci budování křižovatkového 
uzlu Mileta. Dále zdůraznil dokument týkající se kapacitního posouzení křižovatky Mileta, které bylo 
provedeno variantně, pro stávající uspořádání a dále pro čtyři nové návrhy. Také seznámil 
s výsledkem odborného posudku ČVUT v Praze k návrhu úpravy křižovatky Mileta a přilehlého okolí 
v Hradci Králové, a to včetně posouzení varianty řešení této křižovatky předložené společně 
s odvoláním k vydanému územnímu rozhodnutí spolkem KOS Hradec Králové. Od té doby spolek 
doložil další dvě varianty, kde každá z nich vždy dílčím způsobem reagovala na vznesené připomínky. 
Tyto varianty již dál nebyly posuzovány, neboť takový postup je zmatečný, nekoncepční a nikam 
nevedoucí. 
 
Při projednávání tohoto bodu odešel Bc. Petr Hudousek a Ing. Jan Jarolím. 
 
7. hlasování: 
         Pro 9 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/11/89/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informace ke stavu prací na křižovatce Mileta. 
 
K bodu 9. 
Různé 
 
 
K bodu 10. 
Závěr. 
 
Pan Josef Dvořák v 11:45 hod. ukončil 11. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se uskuteční dne 5.9.2018 
v 10:00 hod.   
 
 
 
 
..............................................          ............................................ 
     předseda výboru       ověřovatel zápisu 
 
 
Zapsala: Šandová Alena 
 


