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Z á p i s 
 

z 8. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 23.1.2018 od 9:00 hodin 

v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost 9-P1.905 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     p. Petr Sadovský, PaeDr.Jindrich Vedlich,Ph.D., p. Milan Brandejs 
    

 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.   
4. Kontrola plnění předchozích usnesení.      
5. Korespondence směřovaná na Výbor pro dopravu – obec Nevratice a městys Pecka. 

     p. J. Dvořák, předseda Výboru pro dopravu 
6. Průběžná informace k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA. 

Mgr. M. Červíček, 1.náměstek hejtmana KHK 
7. Prezentace mobilní aplikace IDS IREDO. 

p. P. Moravec, jednatel společnosti OREDO s.r.o. 
8. Mostní objekty Královéhradeckého kraje 2017. 

      Mgr. P. Kašpar, ředitel SS KHK p.o. 
9. Nová webová aplikace „ Zimní obslužnost“. 

      Ing. J. Brandejs, ředitel Údržby silnic KHK a.s. 
10. Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti KHK pro rok 2018. 

Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dorpavy a SH, KÚ KHK 
11. Různé. 
12. Závěr. 

 

K bodu 1. 
Zahájení. 

 

8. 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 12 členů výboru – 8. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis ze 7. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje byl ověřen bez připomínek. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu. 
 
Pan Josef Dvořák předložil návrh na schválení programu 8. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 1. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
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Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/8/58/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

program 8. 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 8. jednání Výboru – Mgr. Martin Červíček (1. náměstek 
hejtmana KHK), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ 
KHK), p. Petr Moravec (jednatel společnosti Oredo s.r.o.), Mgr. Petr Kašpar (ředitel SS KHK 
p.o.), Ing. Jiří Brandejs (ředitel ÚS KHK a.s.) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – Ing. Ivo Muthsam  

 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 

 

2. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/8/59/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

přítomnost hostů: Mgr. Martin Červíček, Ing. Tomáš Jurček, p. Petr Moravec, Mgr, Petr 
Kašpar, Ing. Jiří Brandejs 
 

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

III. v o l í 
Ing. Ivo Muthsam, ověřovatele zápisu 

 
K bodu 4. 
Kontrola plnění předchozích usnesení. 
 
Pan Josef Dvořák informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Usnesení ze 7. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje jsou splněna. 
 
 
 
3. hlasování: 
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         Pro  12       
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
USNESENÍ VD/8/60/2018 
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. 
Korespondence směřovaná na Výbor pro dopravu – obec Nevratice a městys Pecka. 
 
Předseda Výboru pro dopravu seznámil přítomné s obsahy dopisů od obce Nevratice a od městyse 
Pecka.  
Obec Nevratice v dopise žádá o opravu komunikace č. III/32748, která je ve velmi špatném 
technickém stavu, a která je v majetku Královéhradeckého kraje. 
Městys Pecka zaslal stížnost na havarijní stav silnice III. třídy č.28440 Pecka-Bukovina u Pecky-Tětín 
s žádostí o rekonstrukci této silnice. 
Na dopis obce Nevratice na základě podkladů od Správy silnic Královéhradeckého kraje a ÚDRŽBY 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. odpověděl Mgr. Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje a gestor pro oblast dopravy a silničního hospodářství dne 18.12.2017. Na 
podnět městyse Pecka bylo rovněž Mgr. Martinem Červíčkem odpovězeno dne 21.12.2017 (obě 
odpovědi jsou součástí tohoto zápisu). 
 
 
 
4. hlasování: 
         Pro  12     
         Proti  0  
         Zdržel se     0 
  
Návrh byl přijat. 

 
 
USNESENÍ VD/8/61/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

korespondenci obce Nevratice a městyse Pecka 
 
K bodu 6. 
Průběžná informace k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA. 
 
Mgr. Červíček informoval o setkání s novináři, kde byla představena mobilní aplikace IDS IREDO. 
Tato aplikace poskytuje informace veřejnosti o vlakových a autobusových spojích, které objednává 
Královéhradecký kraj.  
Mgr. Červíček dále informoval, že bylo vybráno právní zastoupení na výběrové řízení na veřejnou 
linkovou autobusovou dopravu. Vyhlášení tohoto výběrového řízení se plánuje na duben letošního 
roku.  
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Dále podal souhrnnou informaci o webové aplikaci „Zimní obslužnost“ společnosti ÚS KHK a.s. 
 
 
 
5. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/8/62/2018 
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 7. 
Prezentace mobilní aplikace IDS IREDO. 
 
Jednatel společnosti Oredo s.r.o. pan Petr Moravec seznámil přítomné s mobilní aplikací IDS IREDO, 
která byla 12.1.2018 představena veřejnosti. Tato aplikace je určena pro širokou veřejnost, zatím lze 
tuto aplikace použít pro chytré telefony s operačním systémem ANDROID.  
Tato aplikace umožňuje lokalizovat uživatele, barevně rozlišuje vlaky a autobusy, zobrazuje rychlý 
přehled o všech uložených spojích, podá informace o spoji včetně zpoždění, vyhledává zastávky 
s možností zobrazení na mapě, či nejbližších odjezdů a je zde přednastaveno číslo na call centrum 
společnosti Oredo s.r.o. 
Dále představil další možnosti rozvoje této aplikace. Jako je možnost vyhledávání spojení, mapy 
přestupních uzlů, zobrazení dopravních plánů, různá upozornění pro cestující, prodej jízdenek, atd. 
 
 
6. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/8/63/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

prezentaci mobilní aplikace IDS IREDO. 
 
 
K bodu 8. 
Mostní objekty Královéhradeckého kraje 2017. 
 
Ředitel SS KHK p.o. Mgr. Kašpar představil, podle jakých norem dochází k evidenci a ke klasifikaci 
stavebního stavu mostů na silnicích II. a III. tříd Královéhradeckého kraje. Na základě hlavních 
mostních prohlídek dochází ke stanovení zatížitelnosti mostů. V Královéhradeckém kraji bylo 872 
mostů v roce 2017 a v tomto roce došlo k 194 hlavním mostním prohlídkám a k 1255 běžným 
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mostním prohlídkám. V loňském roce byly vydány finanční prostředky na nestavební údržbu mostů ve 
výši 15 mil. Kč, na stavební údržbu mostů ve výši 3 mil. Kč a investice ve výši 55 mil. Kč. 
Dále představil výhled realizace investic mosty na silnicích II. a III. tříd Královéhradeckého kraje 
v roce 2018. 
Mgr. Červíček zdůraznil, že cca 10% z celkového počtu mostních objektů v Královéhradeckém kraji 
jsou ve špatném stavu a bude nutné se jimi letos zabývat a najít finanční prostředky na jejich opravu. 
 
 
7. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/8/64/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

prezentaci mostní objekty Královéhradeckého kraje 2017. 
 
II. d o p o r u č u j e 

vedení Královéhradeckého kraje zintenzivnit průběžnou opravu mostů včetně ostatních 
inženýrských silničních objektů s navýšením potřebných finančních prostředků. 

 
K bodu 9. 
Nová webová aplikace „ Zimní obslužnost“. 
 
Ředitel ÚS KHK a.s. Ing. Brandejs informoval, že od 3.1.2018 spustila ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s. novou webovou aplikaci, podle které se řidiči snadno dozvědí, kdy 
naposledy byl daný úsek ošetřen nebo si volit trasu jízdy či čas odjezdu podle aktuálního stavu 
vozovek. 
Uživatel má možnost zjistit, v jakém časovém rozmezí byla silnice ošetřena, a případně zvolit 
bezpečnější trasu. Cílem aplikace Zimní obslužnost je především poskytnout co nejvíce informací 
řidičům, kteří se v nepříznivých podmínkách pohybují po silnicích I. II. a III. třídy 
v Královéhradeckém kraji.  
Aplikace je dostupná na webových stránkách společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje 
www.uskhk.eu po spuštění tlačítka „Zimní obslužnost“. 
 
 
8. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/8/65/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 novou webovou aplikaci „Zimní obslužnost“ 
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K bodu 10. 
Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti KHK pro rok 2018. 
 
Ing. Jurček konstatoval, že od 1. 1. 2018 pokračuje zajištění veřejné linkové autobusové dopravy na 
území Královéhradeckého kraje na základě výsledku veřejné zakázky „Zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od 1. 1. 2017“ 
uzavřené dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. formou jednacího řízení bez 
uveřejnění s 12 autobusovými dopravci. 
Kromě tohoto smluvního zajištění je z technologických a provozních důvodů provozována část 
dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje linkami a spoji, které jsou objednávány Libereckým, 
Středočeským a Pardubickým krajem a naopak v některých případech Královéhradecký kraj zajišťuje 
dopravní obslužnost na území těchto sousedních krajů.  
V průběhu roku 2017 došlo k několika zásadním změnám v rozsahu dopravní obslužnosti z důvodu 
náhrady komerčních linek (např. Jičínsko, Novopacko, Rychnovsko), které byly ze strany dopravců 
zrušeny a některé z nich musely být nahrazeny odpovídající náhradou, dále bylo v roce 2017 
vyhověno obcím v jejich požadavcích na zlepšení dopravní obslužnosti (např. Hostinné, Mladé Buky, 
Dolní Branná, Velká Úpa). Veškeré tyto změny se promítají do zvýšeného rozsahu dopravní 
obslužnosti v roce 2018. 
V roce 2018 se opětovně předpokládá realizace významného počtu stavebních prací spojených 
s rekonstrukcí a opravou silnic I., II. a III. třídy, která bude znamenat uzavření některých úseku silnic a 
vedení autobusových spojů po objízdných trasách, které mají dopad na navýšení kilometrické délky 
spojů. V současné době není možné přesně určit rozsah výlukové dopravy. 
Z výše uvedených důvodů je navrhován ke schválení rozsah veřejné linkové autobusové dopravy 
pro rok 2018 v minimálním rozsahu 18,6 mil. km a v maximálním rozsahu 18,9 mil. km. 
Dále Ing. Jurček konstatoval, že na základě smluvního vztahu v letošním roce zajišťují regionální 
drážní osobní dopravu na území Královéhradeckého kraje dva dopravci – společnost České dráhy a.s. 
a GW Train Regio a.s.  
U dopravce České dráhy a.s. dochází v roce 2018 ke zvýšení rozsahu dopravy oproti roku 2017 
celkem o 14 244 vlkm (0,27%). Mírné navýšení rozsahu drážní dopravy je z důvodu akceptace části 
připomínek místní samosprávy nebo cestujících, které vedou ke zlepšení dopravní obslužnosti v 
regionu. 
U dopravce GW Train Regio a.s. dochází v roce 2018 ke zvýšení rozsahu dopravy oproti roku 2017 
o 5 189 vlkm (4,71%) v důsledku zavedení nového přeshraničního spojení z/do Polska. 
Z výše uvedeného důvodu je navrhován ke schválení rozsah drážní dopravní obslužnosti pro rok 2018 
v minimálním rozsahu 5,4 mil. vlkm a v maximálním rozsahu 5,6 mil. vlkm. 
 
 
9. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/8/66/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l 
 návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2018. 
 
II. d o p o r u č u j e  
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Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení rozsah dopravní obslužnosti na území 
Královéhradeckého kraje pro rok 2018. 

 
K bodu 11. 
Různé. 
Ing. Arch. Křelina se otázal, v jakém stádiu je obchvat Rychnova nad Kněžnou, přeložka silnice I/14. 
K tomuto Mgr. Červíček konstatoval, že obchvat Rychnova nad Kněžnou je ve stádiu příprav. 
Navrhuje, aby na příští jednání Výboru pro dopravu byli pozváni pracovníci z CIRI, kteří mají tuto 
akci na starosti. 
Pan Vrabec se otázal, zda a kdy bude úsek silnice I/33 Chlumec nad Cidlinou-Hradec Králové předán 
do správy Královéhradeckého kraje. K tomuto Mgr. Červíček konstatoval, že Královéhradecký kraj 
tento úsek převezme, ale až bude v dobrém technickém stavu. 
Ing. Arch. Křelina informoval o vývoji sporu, který se týká křižovatky Mileta v Hradci Králové. 
 
K bodu 12. 
Závěr. 
 
Pan Josef Dvořák v 11:20 hod. ukončil 8. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se uskuteční dne 20.3.2018 
v 9:00 hod.   
 
 
 
 
..............................................          ............................................ 
     předseda výboru       ověřovatel zápisu 
 
Zapsala: Šandová Alena 
 


