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Z á p i s 
 

z 10. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 24.4.2018 od 9:00 hodin 

v sídle společnosti ÚS KHK a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     p. Petr Hrubý, Bc. Petr Hudousek, Ing. Ivo Muthsam 
    

 
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. Plán dopravních staveb na území Královéhradeckého kraje v roce 2018. 

      Ing. J. Brandejs, ředitel Údržby silnic KHK a.s. 
7. Představení Výrobního plánu pro rok 2018 Údržby silnic v majetku Královéhradeckého a 

informace k ukončení zimní údržby ÚS KHK a.s. 
      Ing. J. Brandejs, ředitel Údržby silnic KHK a.s. 
      Mgr. P. Kašpar, ředitel SS KHK p.o. 

8. Poskytnutí dotace na individuální účel. 
     p. J. Dvořák, předseda Výboru pro dopravu 

9. Různé. 
10. Závěr. 

 

K bodu 1. 
Zahájení. 

 

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

byl ověřen bez připomínek. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu. 
 
Pan Josef Dvořák předložil návrh na schválení programu 10. jednání Výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 1. hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VD/10/75/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

program 10. 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 10. 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. Jiří Brandejs (ředitel ÚS KHK a.s.) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – p. Milan Brandejs 

 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 

 

2. hlasování: 
         Pro 10 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/10/76/2018 
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. Jiří 
Brandejs 
 

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

III. v o l í 
p. Milan Brandejs, ověřovatele zápisu 

 
K bodu 4. 
Kontrola plnění předchozích usnesení. 
 
Pan Josef Dvořák informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Usnesení z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje jsou splněna. 
 
Při projednávání tohoto bodu přišel PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. a Ing. Jan Janoušek. 
 
3. hlasování: 
         Pro  12       
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
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Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/10/77/2018 
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, že snahou kraje je proinvestovat na dopravní stavby cca 1 mld. Kč každý 
rok. Investice do silnic jsou rozloženy rovnoměrně do celého kraje a je zde zajištěna koncepce v těchto 
investicích. 
Mgr. Červíček seznámil s návštěvou Vlády ČR s představiteli Královéhradeckého kraje z pohledu 
gesce doprava. Informoval o stavu investičních akcí státu na silnicích na území KHK, převážně do 
D11 a D35. Byly probírány jednotlivé úseky výstavby těchto dálnic. Dále byl diskutován silniční tah 
do průmyslové zóny Kvasiny. Také se řešila modernizace tratě č. 020 Velký Osek – HK – Týniště 
n.Orl.- Choceň, kde je tato trať vnímána jako náhradní za koridor a modernizace úseku Pardubice - 
Hradec Králové – Trutnov/Náchod. Dalším klíčovým tématem projednání s Vládou ČR byla 
dlouhodobá objednávka dálkové železniční dopravy ze strany státu. Současné záměry u linek R10 a 
R14 jsou pro Královéhradecký kraj nepřijatelné. Stát navrhuje linku R10 Praha – Trutnov ukončit 
v Hradci Králové a u linky R14 Pardubice – Liberec změnit časové polohy o 30 minut, tyto změny by 
znamenaly negativní dopady do organizace regionální autobusové a drážní dopravy. Na jednání Vlády 
ČR zazněl příslib změny přístupu Ministerstva dopravy. 
 
 
4. hlasování: 
         Pro  12     
         Proti  0  
         Zdržel se     0 
  
Návrh byl přijat. 

 
 
USNESENÍ VD/10/78/2018 
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. 
Plán dopravních staveb na území Královéhradeckého kraje v roce 2018. 
 
Ing. Brandejs seznámil s rozdělením silnic II. a III. tříd na území Královéhradeckého kraje do 5. 
kategorií a to podle stavu povrchu vozovek. Téměř 50% silnic II. a III. tříd jsou klasifikovány jako 
nevyhovující. 
Dále informoval, že v roce 2017 bylo rekonstruováno 112 km silnic a 11 mostů za cca 899,8 mil. Kč 
včetně DPH. 
Ing. Brandejs představil plán dopravních staveb na území Královéhradeckého kraje pro rok 2018 a to 
včetně zdrojů jejich financování. Předpokládaná hodnota realizovaných staveb pro letošní rok je cca 
1 354,5 mil. Kč včetně DPH. 
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5. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/10/79/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

plán dopravních staveb na území Královéhradeckého kraje v roce 2018. 
 
K bodu 7. 
Představení Výrobního plánu pro rok 2018 Údržby silnic v majetku Královéhradeckého kraje a 
informace k ukončení zimní údržby ÚS KHK a.s. 
 
Ing. Brandejs představil výrobní plán předpokládaných činností a výkonu pro období 12/2017 – 
11/2018 společnosti ÚS KHK a.s. pro Královéhradecký kraj. Tento plán je rozdělen po jednotlivých 
výkonech a měsíců. Na zajištění uvedených činností se předpokládaná vynaložení částky ve výši 
446,197 mil. Kč včetně DPH. Výrobní plán se porovnává se skutečností a k 30.4.2018 dojde k úpravě 
navrhovaného plánu podle zatím známé skutečnosti.  
Dále seznámil s výsledkem zimní údržby pro zimní období 2017/2018. Celkem při zimní údržbě bylo 
ujeto 487 tis.km, spotřebováno cca 16 t chemického materiálu a cca 10 t inertního materiálu. Náklady 
k 31.3.2018 činily cca 156 mil. Kč. 
 
 
6. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/10/80/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informace o Výrobním plánu pro rok 2018 Údržby silnic Královéhradeckého kraje a.s. a 
informace k ukončení zimní údržby na území Královéhradeckého kraje. 

 
 
K bodu 8. 
Poskytnutí dotace na individuální účel. 
 
Předseda Výboru pro dopravu pan Dvořák seznámil členy se žádostí o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Tato žádost se týká 4. ročníku Business snídaně „Bezpečná 
dopravní infrastruktura ve městech a obcích Královéhradeckého a Pardubického kraje“ a žadatelem je 
společnost Magnus Regio s.r.o.. Požadavek je na částku ve výši 60 675 Kč, tyto prostředky budou 
hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje. 
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7. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/10/81/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

předloženou žádost o poskytnutí dotace na individuální účely. 
 
II. n e m á  n á m i t e k 

k poskytnutí účelové neinvestiční dotace na individuální účel, která bude hrazena z kapitoly 18 
- zastupitelstvo kraje na rok 2018. 

 
 
 
K bodu 9. 
Různé 
 
Ing. Arch. Křelina zdůraznil, že v Hradci Králové se zcela běžně jezdí na některých křižovatkách na 
červenou. Týká se to především křižovatky (Mileta) silnice I/31 se silnice III/29810 a s ulicí Hradecká, 
a křižovatky (u Gumovky) silnice I/31 se silnicí III/29912 a s ulicí Akademika Bedrny.  
Ing. Kocourek doplnil, že na křižovatce (u Hypernovy na Slezském Předměstí) silnice I/11 s ulicí Jižní 
je toto porušení dopravních předpisů také časté. 
PaedDr. Vedlich, Ph.D. k tomuto sdělil, že město Hradec Králové připravuje spuštění inteligentního 
dopravního systému a jedním z modulů tohoto systému je detekce jízdy na červenou.  
 
 
8. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/10/82/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. v n í m á 

dopravní komplikace v Hradci Králové se ztíženou dopravou, převážně jízdu na červenou v 
křižovatce silnice I/31 se silnice III/29810 a s ulicí Hradecká, v křižovatce silnice I/31 se 
silnicí III/29912 a s ulicí Akademika Bedrny a v křižovatce silnice I/11 s ulicí Jižní. 
 

II. ž á d á 
1. náměstka hejtmana Mgr. Červíčka o projednání porušování bezpečnosti provozu a to jízdy 
na červenou v křižovatce silnice I/31 se silnice III/29810 a s ulicí Hradecká, v křižovatce 
silnice I/31 se silnicí III/29912 a s ulicí Akademika Bedrny a v křižovatce silnice I/11 s ulicí 
Jižní. 
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K bodu 10. 
Závěr. 
 
Pan Josef Dvořák v 11:15 hod. ukončil 10. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se uskuteční dne 16.5.2018 
v 10:00 hod.   
 
 
 
 
..............................................          ............................................ 
     předseda výboru       ověřovatel zápisu 
 
Zapsala: Šandová Alena 
 


