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Z á p i s 
 

z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 20.3.2018 od 9:00 hodin 

v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost 9-P1.905 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     p. J. Král, PaedDr. J. Vedlich, p. P. Hrubý, p. P. Sadovský 
    

 
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 dalším postupu při zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou 

linkovou autobusovou dopravou na území Královéhradeckého kraje. 
Mgr. M. Červíček, 1.náměstek hejtmana KHK¨ 
Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH, KÚ KHK 

7. Návrh postupu při převzetí pozemních komunikací včetně součástí a příslušenství do majetku 
Královéhradeckého kraje v souvislosti s výstavbou významných liniových staveb na jeho území. 
      Mgr. P. Kašpar, ředitel SS KHK p.o. 

8. Představení a informace „ Strategie průmyslové zóny Kvasiny“. 
      Ing. J. Jiráňová, zástupce CIRI p.o. 
      Ing. P. Tichý, zástupce CIRI p.o. 

9. Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje 
pro období 2018-2020. 
     p. J. Dvořák, předseda Výboru pro dopravu 

10. Různé. 
11. Závěr. 

 

K bodu 1. 
Zahájení. 

 

9. 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 10 členů výboru – 9. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis z 8. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

byl ověřen bez připomínek. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu. 
 
Pan Josef Dvořák předložil návrh na schválení programu 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 1. hlasování: 
         Pro  10 
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         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/9/67/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

program 9. 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 9. jednání Výboru – Mgr. Martin Červíček (1. náměstek 
hejtmana KHK), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ 
KHK), Mgr. Petr Kašpar (ředitel SS KHK p.o.), Ing. Jana Jiráňová (zástupce CIRI p.o.), Ing. 
Pavel Tichý (zástupce CIRI p.o.) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – Ing. Jiří Kocourek 

 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 

 

2. hlasování: 
         Pro 10 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/9/68/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

přítomnost hostů: Mgr. Martin Červíček, Ing. Tomáš Jurček, Mgr, Petr Kašpar, Ing. Jana 
Jiráňová, Ing. Pavel Tichý 
 

II. j m e n u j e 
Ing. Alena Šandová, zapisovatelkou zápisu 
 

III. v o l í 
Ing. Jiří Kocourek, ověřovatele zápisu 

 
K bodu 4. 
Kontrola plnění předchozích usnesení. 
 
Pan Josef Dvořák informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Usnesení z 8. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje jsou splněna. 
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3. hlasování: 
         Pro  10       
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
USNESENÍ VD/9/69/2018 
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. 
 
Ing. Jurček informoval, že Královéhradecký kraj prostřednictvím pana hejtmana PhDr. Jiřího Štepána, 
Ph.D. opětovně požádal Ministerstvo dopravy, o vyjmutí úseku Osičky – Hradec Králové dálnice D11 
a úseku Sedlice – Opatovice nad Labem dálnice D35, ze systému časového zpoplatnění. 
 
Dále sdělil, že k datu konání dopravního výboru není rozhodnuto, zda Královéhradecký kraj obdrží 
pro letošní rok finanční prostředky ze SFDI na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd.  
 
Ing. Jurček seznámil s rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje financovat rekonstrukci mostu 
ve Svinarech z prostředků Královéhradeckého kraje. Předpokládané náklady jsou cca 79 mil. Kč. 
 
Zdůraznil, že probíhá příprava nového vlakového jízdního řádu 2018/19.  
 
Informoval, že od 28.04. dojde k zahájení provozu nového železničního spojení v relaci Adršpach – 
Teplice nad Metují – Meziměstí – Mieroszów – Walbryzch - Wroclaw a tím dojde ke zlepšení 
spojení v oblasti česko-polského příhraničí. Momentálně probíhají jednání o povolení provozu 
motorového vozu řady 810 na polském území v úseku Královec – Sedzislaw. 
 
Dále seznámil se záměrem Vlády ČR poskytovat slevu z jízdného pro studenty a důchodce nad 65 let. 
Zatím není stanoven mechanismus poskytování kompenzace vůči krajům a dopravcům. 
Královéhradecký kraj požádal Ministerstvo dopravy o upřesnění informací ohledně poskytování této 
slevy a zatím toto upřesnění nebylo poskytnuto. Předpokládané náklady na tuto slevy pro celou ČR 
jsou 6 mld. Kč. 
 
Při projednávání tohoto bodu přišel Ing. Muthsam. 
 
 
4. hlasování: 
         Pro  11     
         Proti  0  
         Zdržel se     0 
  
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VD/9/70/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

průběžnou informace k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA 
 

K bodu 6. 
Informace o dalším postupu při zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou autobusovou dopravou na území Královéhradeckého kraje. 
 
Ing. Jurček podrobně představil předpokládaný harmonogram prací vedoucích k zajištění veřejných 
služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou. Harmonogram dalšího 
postupu byl také projednán na jednání Rady KHK dne 19.03.2018. 
 
Zdůraznil, že 08.4.2018 uplyne lhůta 1 rok od zveřejnění v Úředním věstníku EU. Vypsání 
(zveřejnění) veřejné zakázky s názvem „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území KHK“ se předpokládá v červenci 2018. 
Harmonogram dalšího postupu počítá s lhůtami, které jsou nutné pro zdárné zajištění výběrů nových 
dopravců (např. lhůty pro dodatečné informace, posouzení nabídek, lhůty pro podání námitek). 
Předpokládaný termín podepsání smlouvy s vítězným uchazečem bude na jaře roku 2019, tak aby byl 
zajištěn časový prostor pro pořízení dopravní techniky a testování nové odbavovací techniky. 
S ohledem na nutnost zajištění podmínek udržitelnosti projektu „Modernizace odbavovacích zařízení 
na území Královéhradeckého a Pardubického kraje“ ze strany společnosti OREDO s.r.o. se 
předpokládá zahájení plnění s termínem změn jízdních řádů na přelomu srpna/září roku 2020.  
 
 
5. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/9/71/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o dalším postupu při zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou autobusovou dopravou na území Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 7. 
Návrh postupu při převzetí pozemních komunikací včetně součástí a příslušenství do majetku 
Královéhradeckého kraje v souvislosti s výstavbou významných liniových staveb na jeho území. 
 
Mgr. Kašpar informoval o postupu při převodu silnic I. tříd na Královéhradecký kraj. Seznámil 
s podmínkami pro převod správcem požadované komunikace. Jedná se zejména o to, aby vlastník 
předávané komunikace byl i vlastníkem silničního pozemku, stav povrchu vozovky byl minimálně 
„dobrý“, stav mostních objektů byl hodnocen nejhůře stavebním stupněm III a odstavné plochy, 
chodníky nebyly součástí silničního pozemku. Dále seznámil s dokumentací, která bude muset být 
součástí při převzetí pozemních komunikací do majetku Královéhradeckého kraje a s předpokládaným 
časovým harmonogramem převádění úseků silnic I. třídy. Také představil úseky silnic, které jsou 
předmětem potenciálního převzetí v souvislosti s budováním významných liniových staveb na území 
Královéhradeckého kraje (dálnice D-11, D-35). 
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Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. spolu s Odborem dopravy a silničního hospodářství v této 
souvislosti aktuálně připravuje návrh Směrnice Rady Královéhradeckého kraje stanovující postup při 
přebírání a předávání pozemních komunikací včetně součástí a příslušenství do a z majetku 
Královéhradeckého kraje.  
 
6. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/9/72/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

návrh postupu při převzetí pozemních komunikací včetně součástí a příslušenství do majetku 
Královéhradeckého kraje v souvislosti s výstavbou významných liniových staveb na jeho 
území. 

 
K bodu 8. 
Představení a informace „Strategie průmyslové zóny Kvasiny“. 
 
Vláda ČR schválila dne 09.02.2015 návrh zabezpečení investiční přípravy projektu Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém 
regionu. Cílem projektu je vybudování navazující průmyslové zóny, kde kraj plánuje vytvořit rezervní 
prostor pro další potencionální investory v oblasti zpracovatelského průmyslu, a dále rozvoj dopravní 
infrastruktury v regionu. Projekt je rozdělen dle zdrojů financování a priorit do několika skupin. 
Ing. Jiráňová představila jednotlivé akce včetně zdroje jejich financování, odhadovaných nákladů a 
předpokládaného časového harmonogramu těchto akcí. Zdroje financování jsou dva – Ministerstvo 
obchodu a průmyslu (podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury) a Státní fond dopravní 
infrastruktury. 
Představila nové řešení rozvoje centrální zóny, což je nová komunikace III. třídy + napojení na 
stávající komunikaci III/31818 + příprava na napojení propojovací komunikace průmyslové zóny 
Solnice a průmyslové zóny Lipovka.  
Dále zdůraznila, že byla provedena Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice-
Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou s předpokladem napojení této zóny na dálnici.  
Také podala informaci o rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí. 
 
7. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/9/73/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informace „Strategie průmyslové zóny Kvasiny“ 
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K bodu 9. 
Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje 
pro období 2018-2020. 
 
Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje pro 
období 2018 –2020 byl připraven Komisí Rady Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním 
postižením, poradním a iniciativním orgánem Rady Královéhradeckého kraje, v úzké spolupráci se 
zástupci vybraných odvětvových odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
Cílem dokumentu je deklarovat a zajistit komplexní přístup k řešení kvality života občanů se 
zdravotním postižením na území Královéhradeckého kraje. 
 
 
8. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/9/74/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého 
kraje pro období 2018-2020 

 
K bodu 10. 
Různé 
 
 
K bodu 11. 
Závěr. 
 
Pan Josef Dvořák v 11:45 hod. ukončil 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se uskuteční dne 17.4.2018 
v 9:00 hod.   
 
 
 
 
..............................................          ............................................ 
     předseda výboru       ověřovatel zápisu 
 
Zapsala: Šandová Alena 
 


