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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 13. 5. 2021 

 
Zápis č. 5 

 
z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 

v sálu Secese, v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje 
 

dne 11. 5. 2021 od 14:00 hod. 
 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová - předsedkyně, Ing. Lukáš Mašín, Ing. Karel 

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

Za KÚ: JUDr. Andrea Tetourová, 
Hosté: plk. Ing. Lubomír Veselý, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského 

ředitelství policie Jihočeského kraje, v.z. kpt. Mgr. Jiří Ondruška 
Václav Kovář, krajský koordinátor BESIP Jihočeského kraje, Centrum služeb 
pro silniční dopravu 
Ing. Vladimíra Hrušková, ředitelka správy České Budějovice ŘSD ČR 

 
 
Začátek jednání: 14.00 hodin. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Trambová, přítomno bylo 12 členů výboru, výbor byl 
usnášeníschopný. Dále paní předsedkyně přenesla program, poté předala slovo paní Tetourové. 
 
 
Program: 
 

1. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020 II. (Dopravní podnik města České Budějovice) 

2. Vyhodnocení dopravní nehodovosti za rok 2020 na území Jihočeského kraje 

3. Dálnice D3 a další stavby ŘSD ČR na území Jihočeského kraje  

4. Různé 

 

 

1. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020 II. 

Paní Tetourová informovala o vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020 Dopravního podniku města 
České Budějovice, pro financování dopravní obslužnosti dopravcem DP ČB bylo počítáno s náklady 
celkem ve výši 14 770 000,- Kč. Z toho pro veřejnou linkovou dopravu bylo na zálohách vyplaceno 12 
711 000,- Kč a pro drážní (trolejbusovou) dopravu 2 059 000,- Kč. Ve veřejné linkové dopravě bylo 
dopravci na zálohách v roce 2020 vyplaceno 12 711 000,- Kč. Na základě vyúčtování dosahuje 
kompenzace dopravce ve veřejné linkové dopravě za rok 2020 výše 12 165 176,07 Kč, přeplatek ve 
výši 545 823,93 Kč obdrží Jihočeský kraj v roce 2021.  
Dále paní Tetourová uvedla, že celková částka kompenzace prokazatelné ztráty ve veřejné linkové 
dopravě všem dopravcům za rok 2020 se započtením Dopravního podniku města České Budějovice 
činí včetně úhrady výlukových kilometrů 686 468 012,50 Kč (bez výlukových kilometrů: 677 691 596,60 
Kč) oproti zaplaceným zálohám ve výši 601 588 059,- Kč. V drážní dopravě za provoz trolejbusů mimo 
katastr města České Budějovice bylo dopravci na zálohách v roce 2020 vyplaceno 2 059 000,- Kč. 
Skutečná kompenzace dopravce dle vyúčtování roku 2020 dosahuje výše 1 927 078,56 Kč. Přeplatek 
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ve výši 131 921,44 Kč obdrží Jihočeský kraj v roce 2021. Celková částka kompenzace prokazatelné 
ztráty v drážní dopravě všem dopravcům za rok 2020 z prostředků Jihočeského kraje se započtením 
Dopravního podniku města České Budějovice pak činí   591 290 789,31 Kč oproti vyplaceným zálohám 
ve výši 590 762 697,- (z toho vyplacené zálohy v roce 2020 ve výši 557 588 059,- Kč). Pan Lavička 
doplnil s chválou, že DP v reakci na vládní opatření kvůli covidové pandemii, přešel na provoz 
prázdninového jízdního řádu a tím následnou redukci nákladů. Všichni přítomní členové souhlasně 
přijali usnesení. 
 
Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020 II. 
U s n e s e n í   č. 23/2021/DV-5 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020 II 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit vyúčtování kompenzací v závazku veřejné služby Jihočeského kraje: 
1. ve veřejné linkové dopravě za rok 2020 dopravci Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., 
IČO: 25166115, uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu, 
2. ve veřejné osobní drážní dopravě za rok 2020, dopravci Dopravní podnik města České Budějovice, 
a.s., IČO: 25166115, uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu. 
Hlasování 12/0/0 
 
 

2. Vyhodnocení dopravní nehodovosti za rok 2020 na území Jihočeského kraje 

Dále paní předsedkyně uvítala a předala slovo panu kpt. Ondruškovi, který přednesl prezentaci 
v zastoupení za plk. Veselého, viz příloha č. 1. V následné diskusi kpt. Ondruška zodpověděl dotazy 
členů, týkající se nehodovosti (alkohol, kouření za volantem, stromové aleje podél silnic) i rozdíly v rámci 
krajů. Na jednání přišel pan Kupec. Poté následoval s prezentací pan Kovář, představil práci krajských 
koordinátorů, aktivity krajského pracoviště, informace o nehodovosti či spolupráci krajských 
koordinátorů s Jihočeským krajem, viz příloha č. 2. 

 

 
3. Dálnice D3 a další stavby ŘSD ČR na území Jihočeského kraje  
K bodu stavby ŘSD představila prezentaci ředitelka Hrušková, kde mimo jiné zmínila stavby v realizaci 
Úsilné – Hodějovice, Hodějovice – Třebonín, zahájení realizace Třebonín – Kaplice nádraží, Kaplice 
nádraží – Nažidla, Nažidla – Dolní Dvořiště, dále pak info o Areálu SSÚD zahrnující středisko údržby 
a IZS – Policie ČR, záchranky a HZS. Paní Hrušková zmínila zkapacitnění silnice I/20 Písek – Pištín či 
Severní spojku, kde bylo vydáno územní rozhodnutí, na které však bylo podáno odvolání. V 08/2019 
rozhodnutí o zrušení vydaného ÚR a vráceno k novému projednání. Důvodem byla nepropustnost 
křižovatky v roce 2052. Tyto a další zmiňované stavby jsou obsaženy v prezentaci v příloze č. 3. 

 

 
4. Různé 
Paní Trambová poděkovala hostům za jejich prezentace, dále poděkovala za účast a rozloučila se 

s ostatními členy výboru s tím, že další jednání dopravního výboru je plánováno na 15. června 2021 

jako výjezdní na firmu Jikord. 

V září je předběžně plánované výjezdní jednání na areál Jihočeské letiště České Budějovice a říjen - 

listopad na Správu a údržbu silnic Č. Budějovice. 

 

 
 
Konec jednání:  17:00 hod.  
 
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
Ověřil:  Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV  


