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DOPRAVNÍ VÝBOR 
 Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemník výboru: Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462 e-mail.: dupalova@kraj-jihocesky.cz 

 

 
       České Budějovice dne 29. 1 2021 

 
Zápis č. 2 

 
z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 

videokonferenčně  
dne 26. 1. 2021 od 13.00 hod. 

 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová, Ing. Lukáš Mašín, Ing. Karel Vaškovský, Ing. Václav 

Protiva, Ing. Miroslav Joch, Mgr. Pavel Mráček, Ing. Pavel Pavel, Mgr. Viktor 
Lavička, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jan Kubík, Ing. Martin Kákona, Ph.D., 
Bc. Jiří Švec, Mgr. Pavel Eybert  

Za KÚ: JUDr. Andrea Tetourová, Mgr. Bc. Antonín Krák 
Hosté: Ing.  Josef Michálek - Jikord 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Trambová, připojeno bylo 11 členů výboru, od druhého bodu 
připojeno všech 13 členů, výbor byl usnášeníschopný. Dále paní Trambová předala slovo paní 
Tetourové, která seznámila všechny připojené účastníky jednání s jednotlivými body v programu. 
 
Program: 
 

1. Plán činnosti výboru; 

2. Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2021 - 2030; 

3. Změna č. 9 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK; 

4. Žádost o umístění radaru na měření rychlosti v obci Klášter; 

5. Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území Jihočeského kraje 

pro roky 2021 až 2028 s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.; 

6. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 

k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a. s.; 

7. Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje 

Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina 

a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky; 

8. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi 

Jihočeským krajem a Krajem Vysočina; 

9. Různé. 

 

 

1. Plán činnosti výboru 

Paní Tetourová informovala o termínech jednání na první pololetí roku 2021 a plánu činnosti DV na rok 
2021. Paní Trambová doplnila připomínku k výjezdnímu jednání na Jihočeské letiště, a.s. a to v květnu 
- červnu, dále na podzim tohoto roku jednání na Jikordu a v zimě na SÚS. Pan Protiva se připomněl 
k možnosti dodání návrhů jízdních řádů z Jikordu. 
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Plán činnosti výboru 
U s n e s e n í   č. 7/2021/DV-2 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
plán činnosti s termíny jednání na rok 2021, uvedený v příloze tohoto materiálu; 
II. stanovuje 
plán činnosti s termíny jednání na rok 2021, uvedený v příloze tohoto materiálu; 
III. ukládá 
Ing. arch. Petře Trambové, předsedkyni dopravního výboru, předložit plán činnosti s termíny jednání na 
rok 2021, uvedený v příloze tohoto materiálu, ke schválení zastupitelstvu Jihočeského kraje. 
Hlasování 11/0/0 

 
2. Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2021 – 2030 
Paní Tetourová informovala o materiálu Strategie bezpečnosti silničního provozu, ten mimo jiné 
zahrnuje bezpečnostní audit, odhalení bezpečnostních rizik, podněty od měst a obcí, kontrolu silní sítě 
i oblast dopravní výchovy včetně zmínce o mezinárodních projektech. Dále pak informace o Bílé knize 
BSP. V diskusi zazněly podněty od pana Kákony k dostupnosti odkazu na interaktivní mapu a vyjádření 
ke SWOT analýze a počtu nehod na okružních a průsečných křižovatkách. Pan Protiva prosil o výstup 
k počtu železničních přejezdů v Jižních Čechách, kde došlo v loňském roce ke smrtelným či vážným 
nehodám, a o informaci jaká částka v SVR je alokována k realizaci opatření z Bílé knihy BESIPu. Pan 
Mašín navrhl připravit plán k naplnění strategie na konkrétní rok. Paní Tetourová reagovala na dotazy, 
v rozpočtu kraje je každoročně připraveno k realizaci opatření z Bílé knihy BESIPu zhruba 50 mil. Kč, 
SWOT analýza bude upravena do klasického formátu bez dopadu do obsahu, údaje o počtu nehod 
v křižovatkách budou vynechány (ve vztahu k obsahu strategie nemají žádný dopad) a dále jsou 
přiloženy odkazy na požadované dokumenty. 
Výstupy z projektu identifikace dopravně nebezpečných míst jsou přístupné zde:  
✓ https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#identifikace-

dopravne-nebezpecnych-mist-a-useku-na-vybrane-siti-jihoceskeho-kraje 
 
Odkaz na Bílou knihu BESIPu zde: 
✓ https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#programy-

vystavby-a-oprav-na-silnicich-ii.-a-iii.-tridy-na-uzemi-kraje 
 
Přihlášeni již všichni členové DV. 
 
Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2021 – 2030 

U s n e s e n í   č. 8/2021/DV-2 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
návrh Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2021 - 2030, uvedený 
v příloze č. 1 materiálu; 
Hlasování 13/0/0 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  

Strategii bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2021 - 2030, uvedenou v příloze 

č. 1 materiálu; 

III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, PhD., řediteli krajského úřadu předložit každoroční plán k naplnění Strategie 

bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2021 – 2030 spolu s vyhodnocením 

období předchozího roku. 

Hlasování 12/1/0 

 
3. Změna č. 9 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK 

Paní Tetourová zmínila drobné změny ve zřizovací listině týkající se změny legislativního charakteru 
spojené s novelou Živnostenského zákona a změnou stanovení výkupních cen pozemků, doplnění 
a zpřesnění ustanovení týkající se vydávání bezdůvodného obohacení. 
Po tomto bodu se pan Lavička omluvil z dalšího jednání z pracovních důvodů. 
 
 

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#identifikace-dopravne-nebezpecnych-mist-a-useku-na-vybrane-siti-jihoceskeho-kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#identifikace-dopravne-nebezpecnych-mist-a-useku-na-vybrane-siti-jihoceskeho-kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#programy-vystavby-a-oprav-na-silnicich-ii.-a-iii.-tridy-na-uzemi-kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#programy-vystavby-a-oprav-na-silnicich-ii.-a-iii.-tridy-na-uzemi-kraje


3 

 

Změna č. 9 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK 
U s n e s e n í   č. 9/2021/DV-2 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
návrh změny č. 9 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje se sídlem 
České Budějovice, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO: 709 71 641, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu Pr, vložce číslo 173, uvedený v příloze č. 1 
materiálu;                   
Hlasování 13/0/0 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
změnu č. 9 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem České 

Budějovice, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO: 709 71 641, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu Pr, vložce číslo 173, uvedenou v příloze 

č. 1 materiálu. 

Hlasování 13/0/0 
 

4. Žádost o umístění radaru na měření rychlosti v obci Klášter  

Paní Tetourová představila žádost manželů Hezinových o umístění radaru na měření rychlosti, v těchto 

případech existuje pouze možnost zřídit informativní měřící radar, který bude projíždějící motoristy 

upozorňovat na jejich aktuální rychlost bez právního dopadu. Postoj Jihočeského kraje k informativním 

měřícím radarům je takový, že nefinancuje jejich zřizování, avšak nebrání jednotlivým obcím v jejich 

zřizování na svém území. Navrhujeme nevyhovět žádosti. Pan Kákona připojil fotodokumentaci. Diskusí 

členů zakončilo souhlasné stanovisko s usnesením. 

 

Žádost o umístění radaru na měření rychlosti v obci Klášter  

U s n e s e n í   č. 10/2021/DV-2 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
žádost o umístění radaru na měření rychlosti v obci Klášter; 
Hlasování 12/0/0                   
II. schvaluje 
zamítnutí žádosti o umístění radaru na měření rychlosti v obci Klášter na náklady Jihočeského kraje. 

Hlasování 12/0/0 

 

5. Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území Jihočeského 

kraje pro roky 2021 až 2028 s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 

Tento bod představil pan Michálek, smlouva byla zpracována Jikordem, týká zajištění smluvních vztahů 

s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. v rámci příměstské dopravy. K vzájemné diskusi 

se připojil pan Krák s doporučením smlouvu schválit a pan Švec informoval o praxi a potřebě provozu 

autobusů mezi příměstskými obcemi.  

 

Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území Jihočeského kraje 

pro roky 2021 až 2028 s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 

U s n e s e n í   č. 11/2021/DV-2 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
Smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území Jihočeského kraje pro 
roky 2021 až 2028 s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, 
uvedenou v příloze tohoto materiálu; 
Hlasování 12/0/0 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové 
území Jihočeského kraje pro roky 2021 až 2028 s dopravcem Dopravní podnik města České 
Budějovice, a.s., IČO 25166115, uvedenou v příloze tohoto materiálu. 
Hlasování 12/0/0 
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6. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 

k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a. s. 

Pan Michálek informoval o dodatcích smluv s ČD na tři provozní soubory (elektrika, motory - nafta, trať 

Bechyňka), zmínil aktualizaci finančního modelu, náhrad za propad tržeb či poplatků. Pan Švec se 

dotazoval na projednání s dotčenými obcemi, pan Michálek sdělil, že bylo projednáno prostřednictvím 

datových schránek. 

 

Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 

k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a. s. 

U s n e s e n í   č. 12/2021/DV-2 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
- dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce s dopravcem České 
dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu, 
- dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem České 
dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu,  
- dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci tratě 202 s dopravcem České dráhy, 
a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 3 tohoto materiálu; 
Hlasování 12/0/0 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní 
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, 
a.s., IČO 70890650, uvedené v části I tohoto usnesení. 
Hlasování 11/0/1 

 
7. Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje 

Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina 

a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky 

Pan Michálek informoval o smlouvě, která byla zpracována na základě požadavku Kraje Vysočina, kde 
zmíněný kraj zajistí prostřednictvím smluv dopravní obslužnost na linkách a spojích uvedených 
v přílohách materiálu DV a naopak Jihočeský kraj s dopravci po území Kraje Vysočina. Ve smlouvě je 
nově stanoven výpočet kompenzace a vícenákladů spojených s vedením spojů po dobu uzavírek. 
Smlouva dále stanovuje práva a povinnosti smluvních stran.    
 

Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina 

veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina 

a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky 

U s n e s e n í   č. 13/2021/DV-2 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina 
veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského 
kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky, uvedenou v příloze tohoto materiálu; 
Hlasování 12/0/0 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského 
kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje 
Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky, uvedenou 
v příloze tohoto materiálu. 
Hlasování 12/0/0 
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8. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi 

Jihočeským krajem a Krajem Vysočina 

Pan Michálek objasnil Dodatek č. 3 Smlouvy, který upravuje rozsah objednaného dopravního výkonu 
a stanovuje nový rozsah plateb pro Jihočeský kraj. Z důvodu redukcí dopravy na trati 225 v úseku 
Jindřichův Hradec → Počátky → Žirovnice odpadá povinnost plateb ze strany Kraje Vysočina 
Jihočeskému kraji. Přesah výkonů do sousedního kraje je hrazen na základě jednotkových sazeb 
kompenzace (Kč/vlkm) dle Smlouvy objednatele výkonů s dopravcem. V diskusi pan Kákona vznesl 
dotaz na zrušení vlaků, pan Švec potvrdil nevytíženost vlaku na této trase. Pan Protiva měl dotaz na 
víkendovou autobusovou dopravu, tu zodpoví pan Michálek písemně. 
 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi 
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina 
U s n e s e n í   č. 14/2021/DV-2 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským 
krajem a Krajem Vysočina, IČO 70890749, uvedený v příloze tohoto materiálu; 
Hlasování 12/0/0 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy 
mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, IČO 70890749, uvedený v příloze 
tohoto materiálu. 
Hlasování 12/0/0 
 
9. Různé 

Pan Pavel zmínil schvalování zápisu z minulého jednání DV, který členové výboru dodatečně schválili 

a další termín jednání DV je stanoven na 9. 3. 2021. Pan Protiva vznesl dotaz na seznámení Memoranda 

Jčk a SŽDC, je možné podat situační zprávu v rámci Memoranda, jeho naplnění v roce 2020 a co se 

očekává v roce 2021. Paní Tetourová informovala o uložení Memoranda na web. stránkách odboru:  

✓ https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#memorandum-o-

spolupraci-v-zeleznicni-doprave;  

✓ file:///C:/Users/dupalova/Downloads/Memorandum%20(1).pdf; 

file:///C:/Users/dupalova/Downloads/memorandum.pdf 

 

Dále připravit na dalším jednání samostatný bod k aktuálnímu způsobu naplňování memoranda 

v loňském roce a požádat SŽ o sdělení, jakým způsobem by mohl JčK napomoci při rychlejší přípravě 

staveb. 

 
 
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem členům výboru za účast. 
 
Konec jednání: 15:32 hod.  
 
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
Ověřil:  Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV  
 

 

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#memorandum-o-spolupraci-v-zeleznicni-doprave
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-dopravy-silnicniho-hospodarstvi#memorandum-o-spolupraci-v-zeleznicni-doprave
file:///C:/Users/dupalova/Downloads/Memorandum%20(1).pdf
file:///C:/Users/dupalova/Downloads/memorandum.pdf

