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Z á p i s 
 

z 5. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 5.9. 2017 od 9:00 hodin 

v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost 9-P1.905 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     p. Josef Dvořák, p. Petr Hrubý, Ing. Jan Jarolím 
    

 
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. Návrh „Postup Správy silnic Královéhradeckého kraje“ zejména při uzavírání smluv ve věci 

zvláštního užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků v majetku 
Královéhradecké kraje         

       Mgr. P. Kašpar, ředitel SS KHK p.o. 
7. Prezentace problematiky dopravní nehodovosti v noci a za zhoršené viditelnosti. 

      Bezpečně na silnicích o.p.s. 
8. Různé. 
9. Závěr. 

 

K bodu 1. 

Zahájení. 
 

5. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil v 9:00 hodin pan Josef 
Král, místopředseda 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 – 5. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis ze 4. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje byl ověřen bez připomínek. 
 
K bodu 2. 

Schválení programu. 
 
Pan Josef Král předložil návrh na schválení programu 5. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 1. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/5/34/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 



2 

 
I. s ch v a l u j e 

program 5. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
K bodu 3. 

Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.   
      
Pan Josef Král předložil návrh na: 

• schválení přizvaných hostů na 5. 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. Stanislava Jakešová a p. Jiří Tesař 
(Bezpečně na silnicích o.p.s.) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – Ing. Zdeněk Praus 

 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 

 

2. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/5/35/2017 
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. Stanislava 
Jakešová, p. Jiří Tesař 
 

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

III. v o l í 
Ing. Zdeňka Prause, ověřovatelem zápisu 

 
K bodu 4. 

Kontrola plnění předchozích usnesení. 
 
Pan Josef Král informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. Usnesení ze 4. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsou 
splněna. 
 
 
3. hlasování: 
         Pro  11       
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 



3 

 
USNESENÍ VD/5/36/2017 
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 informoval přítomné, že v letošním roce dochází k rekonstrukci a opravě silničních 
staveb ve výši cca 800 mil. Kč. Dále podal průběžnou informaci o probíhajících závěrečných 
přípravách a soutěžených záměrů staveb pro rok 2018 včetně předběžných finančních prostředků.  
Také sdělil, že se začíná pracovat na přípravě výběrového řízení na autobusovou dopravu a na 
železniční dopravu v Královéhradeckém kraji. 
Mgr. Červíček dále informoval o změně smluvních poplatků při uzavírání smluv ve věci zvláštního 
užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků v majetku Královéhradeckého kraje.  
Zdůraznil jednání se zástupci SŽDC ohledně modernizace některých tratích na území 
Královéhradeckého kraje. Ing. Jurček k tomuto dodal, že v září bude zasedat Centrální komise 
ministerstva dopravy a zde je reálné schválení 4. etapy modernizace železniční tratě v úseku Týniště 
nad Orlicí – Častolovice – Solnice - Kvasiny i s elektrizací. 
V autobusové dopravě došlo od září ke zrušení některých komerčních spojů na trasách Brno-Liberec, 
Praha-Špindlerův Mlýn, a proto muselo dojít k doobjednání některých spojů na těchto trasách anebo 
ke změně stávajících spojů v časových polohách. 
 
Při projednávání tohoto bodu přišel Ing. Jan Janoušek. 
 
4. hlasování: 
         Pro  12     
         Proti  0  
         Zdržel se     0 
  
Návrh byl přijat. 

 
 
USNESENÍ VD/5/37/2017 
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. 

Návrh „Postup Správy silnic Královéhradeckého kraje“ zejména při uzavírání smluv ve věci 
zvláštního užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků v majetku 
Královéhradeckého kraje. 
 
Mgr. Kašpar seznámil přítomné s materiálem „Postup správy silnic Královéhradeckého kraje“ zejména 
při uzavírání smluv ve věci zvláštního užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků 
v majetku Královéhradeckého kraje.  
Tento dokument nově zavádí tzv. vratnou kauci pro případy stanovení náhrad za omezení užívání 
nemovitých věcí v případě nově umisťovaných inženýrských sítí a jiných nadzemních či podzemních 
vedení, kdy dojde k užití silnic, silničních a silničních pomocných pozemků pro obce, města, 
dobrovolné svazky obcí, jejich příspěvkové organizace. Tato vratná kauce bude deponována na 
zvláštní neúročený bankovní účet SS KHK. Po splnění smluvních podmínek a po převzetí stavbou 
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dotčeného silničního pozemku bude 50 % této částky vráceno zpět na účet investora. Zbývajících 50 
% bude vráceno po uplynutí záruční lhůty uvedené ve smlouvě a odstranění případných závad.  
Dále v tomto dokumentu dochází k úpravě vymezení pojmu „veřejný zájem“.  
Součástí tohoto dokumentu je „Sazebník náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd v majetku 
Královéhradeckého kraje“ a „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací 
(včetně havárií) při umisťování inženýrských sítí a staveb podél komunikací“. V těchto Zásadách je 
nově požadována od zhotovitele záruka za provedenou opravu tělesa silniční komunikace po 
provedeném zásahu a odpovědnosti za vzniklé závady po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního 
předání majetkovému správci (původní záruka činila 36 měsíců s možností jejího prodloužení). 
V případě schválení výkonnými orgány Královéhradeckého kraje je navrhována účinnost Postupů od 
data 1.10.2017. 
 
K tomuto bodu proběhla velká diskuze. 

Ing. Arch. Křelina se otázal, kdo bude posuzovat, zda možné závady vzniklé na provedené stavbě po 

pěti letech nebyly způsobeny např. nárůstem dopravy z důvodu objízdné trasy. 

Mgr. Kašpar k tomuto konstatoval, že se komunikace průběžně monitorují a kontrolují. 

Ing. Muthsam sdělil, že tento materiál je návod pro obce jak se chovat při zásazích do povrchů 

místních komunikací. 

Ing. I. Muthsam, pan M. Brandejs, p. J. Král, Bc. P.Hudousek zdůraznili, že záruční doba pět let je 

dost dlouhá. 

 
Členové Výboru pro dopravu se shodli na změně v tomto materiálu a to ve zkrácení záruční doby na 
provedené stavební zásahy z 60 měsíců na 36 měsíců od protokolárního předání. Tato změna se týká 
v příloze č.2 „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací  při umisťování 
inženýrských sítí a staveb podél komunikací“ článku 2 bod n) a o), článku 6 bodu l), článku 13.1 bodu 
q), článku 15.  
 
Při projednávání tohoto bodu odešel Ing. Ivo Muthsam. 
 
 
5. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/5/38/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

materiál „ Postup Správy silnic Královéhradeckého kraje“ zejména při uzavírání smluv ve věci 
zvláštního užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků v majetku 
Královéhradeckého kraje 
 
 

6. hlasování: 
         Pro 10 
         Proti  0       
         Zdržel se      1 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VD/5/39/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál „Postup Správy silnic 
Královéhradeckého kraje“ zejména při uzavírání smluv ve věci zvláštního užívání silnic, 
silničních a silničních pomocných pozemků v majetku Královéhradeckého kraje s tím, aby 
byla záruční doba na provedené stavební zásahy zkrácena z 60 měsíců na 36 měsíců od 
protokolárního předání. 

 
 
K bodu 7. 

Prezentace problematiky dopravní nehodovosti v noci a za zhoršené viditelnosti. 
 
Ing. Jakešová seznámila se statistikami dopravních nehod a jejich následků v jednotlivých krajích 
v roce 2016 s porovnáním dopravních nehod, které se staly v noci v obcích a mimo obec. Upozornila 
na důležitost zvyšování kvality veřejného osvětlení na pozemních komunikacích na všech stupních 
veřejné správy. Dále představila Evropskou charitu bezpečnosti silničního provozu, jejímž cílem je 
snížit do roku 2020 počet úmrtí v důsledku dopravních nehod. 
Pan Tesař představil Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020, hlavním cílem 
projektu je analýza viditelnosti účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích ve 
vytipovaných kritických oblastech extravilánů a intravilánů měst a obcí, které jsou osazeny veřejným 
osvětlením a stanovení zásad pro zlepšení jejich viditelnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
Dalším cílem je analýza viditelnosti chodců při jejich pohybu po veřejných prostranstvích v nočních 
hodinách za účelem snížení dopravní nehodovosti. 
 
Při projednávání tohoto bodu odešel PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 
 
7. hlasování: 
         Pro 10 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/5/40/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

prezentaci problematiky dopravní nehodovosti v noci a za zhoršené viditelnosti 
 
K bodu 8. 

Různé. 
Pan Milan Brandejs navrhl, v případě že má dojít ke stavbě silnice a zároveň obec požaduje stavbu 
chodníku, zda by SÚS KHK a.s. převzala nad stavbou chodníku investorství. A to z důvodu 
nesnadného souběžného načasování stavby silnice a chodníku. Obec by stavbu chodníku 
zafinancovala. 
 

K bodu 9. 

Závěr. 
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Pan Josef Král ve 12:30 hod. ukončil 5. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se uskuteční dne 24.10. 2017 od 
9.00 hod.   
 
 
 
 
 
..............................................          ............................................ 
      místopředseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zapsala: Šandová Alena 
 


