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DOPRAVNÍ VÝBOR 
 Zastupitelstva Jihočeského kraje 

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

 

 
       České Budějovice dne 24. 3. 2022 

 
Zápis č. 11 

 
z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 

videokonferenčně 
dne 22. 3. 2022 od 12:00 hod. 

 
 

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

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

Omluveni:  Mgr. Pavel Eybert 
Za KÚ: JUDr. Andrea Tetourová, Ing. Věra Třísková 
Hosté: Ing. Jiří Kafka, Ing. Martin Stach, Ing. Josef Michálek – Jikord, s.r.o. 
  
 
 
Začátek jednání: 12.00 hodin. 
 
 
Jednání se zahájila paní předsedkyně, seznámila členy výboru s programem a předala slovo panu 

Kafkovi k přednesení bodu 1. 

 

 

 

Program: 

 

1) Návrh zavádění IDS Jihočeského kraje na celém území kraje 

 

2) Plán činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie bezpečnosti silničního provozu 

Jihočeského kraje pro rok 2022 (dále jen „Strategie“) a vyhodnocení roku 2021 

 

3) Různé 

 

 

 

1) Návrh zavádění IDS Jihočeského kraje na celém území kraje 

Pan Kafka představil členům prezentaci návrhu zavádění IDS Jihočeského kraje, od současného stavu, 

příležitosti IDS Jčk – vytvoření jednotné moderní značky, vznik terminálů P+R, B+R či variabilitu spojení. 

Zahrnuty jsou mimo jiné příklady dopravní optimalizace – současný stav 5 párů spojů na autobusové 

nádraží a návrh je na 10 párů spojů, další je posílení role regionální veřejné dopravy či zjednodušení 

cestování. Dále zahrnuje tarifní integraci, předpokládané úpravy autobusové dopravy, odbavovací 

zařízení, návrh harmonogramu zavádění IDS Jčk, náklady na přípravu systému celokrajského IDS. 

Po diskusi všichni členové souhlasně přijali usnesení. 
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U s n e s e n í   č. 5/2022/DV-11 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
návrh zavádění IDS Jihočeského kraje na celém území kraje; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit zavedení IDS Jihočeského kraje na celém území kraje.  
Hlasování 12/0/0 
 

 

2) Plán činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie bezpečnosti silničního 

provozu Jihočeského kraje pro rok 2022 (dále jen „Strategie“) a vyhodnocení roku 2021 

Tetourová seznámila s předloženým materiálem, který předkládá vyhodnocení za rok 2021 a plán pro 
rok 2022 v souladu se schválenou Strategií bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro 
období 2021 – 2030. V rámci materiálu byl vyhodnocen přehled investičních a neinvestičních akcí 
a opatření, realizovaných v rámci Strategie BESIP Jihočeského kraje dle členění Strategie v roce 2021 
a plán pro rok 2022. Součástí plánu BESIP Jihočeského kraje je Program opatření na silnicích II. a III. 
třídy na území Jihočeského kraje. Kromě provozování dětských dopravních hřišť, tematicky zaměřených 
přednášek ve spolupráci s Policií ČR, propagačních a populárně naučných pomůcek a materiálů jsou 
vhodnou formou prevence také soutěže pro všechny věkové kategorie s atraktivními cenami 
souvisejícími se silničním provozem a pořádání kursů bezpečné jízdy pro dospělé řidiče. Rovněž v této 
oblasti byl předložen přehled akcí realizovaných v roce 2021 a plán pro rok 2022. 
Členové výboru souhlasně přijali usnesení. 
 
U s n e s e n í   č. 6/2022/DV-11 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
vyhodnocení plánu činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie za rok 2021, 
uvedené v příloze č. 1 a návrh plánu činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie 
pro rok 2022, uvedeným v příloze č. 2; 
II. doporučuje zastupitelstvu kraje  
a) vzít na vědomí vyhodnocení plánu činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie 
za rok 2021, uvedené v příloze č. 1;  
b) souhlasit s návrhem plánu činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie pro rok 
2022, uvedeným v příloze č. 2. 
Hlasování 12/0/0 
 

 

 

5) Různé 

Pan Pavel vznesl dotaz na elektromobilitu na příštím jednání výboru. 
Termín výjezdního zasedání DV na SÚS Jih. kraje bude 12. dubna od 13 hodin. 
 
 

Termíny jednání DV na I. pololetí 2022 
12. 4. 2022 od 13 hod. na SÚS Jčk 
10. 5. 2022 od 13 hod. 
14. 6. 2022 od 12 hod. (DR Letiště ČB) 

 
 
Konec jednání:  13:20 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
 
Ověřil:  Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV  


