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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 16. 2. 2022 

 
Zápis č. 10 

 
z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 

videokonferenčně 
dne 15. 2. 2022 od 13:00 hod. 

 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová - předsedkyně, Mgr. Pavel Eybert, Ing. Lukáš Mašín, 

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

Omluveni:  JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 
Za KÚ: JUDr. Andrea Tetourová, Ing. Věra Třísková 
Hosté: Ing. Jiří Kafka, Ing. Martin Stach, Ing. Josef Michálek – Jikord, s.r.o. 
  
 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
 
Jednání se zahájila paní předsedkyně, seznámila členy výboru s programem a předala slovo panu 

Michálkovi k přednesení bodu 1. 

 

 

Program: 

 

1) Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při 

vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem 

 

2) Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2022 - 2026 s výhledem do roku 2035 

 

3) 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje – OREG (Třísková) 

 

4) Návrh na místopředsedu DV 

 

8) Různé 
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1) Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního 

příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem 

Pan Michálek představil členům výboru dodatek ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní. V Dodatku 

je zdůrazněn význam Smlouvy a dále jsou definovány základní pojmy včetně rámcového vymezení 

činností koordinátorů veřejné dopravy v obou krajích, dále dodatek obsahuje úpravy Smlouvy v čl. II. 

Práva a povinnosti smluvních stran, spočívající ve změně a doplnění ujednání Smluvních stran týkající 

se termínu zaslání a potvrzení objednávky a termínu odsouhlasení konečné podoby jízdních řádů. Dále 

upravuje podmínky pro úhradu finančního příspěvku – mezikrajské linky, změně četnosti výpočtu výše 

finančního příspěvku a dále ujednání týkajících se zálohových plateb kompenzace a způsobu hrazení. 

Členové souhlasně přijali usnesení. 

 

U s n e s e n í   č. 1/2022/DV-10 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při 
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem, uvedený v příloze 
tohoto materiálu; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci a o podmínkách úhrady 
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským 
krajem. 
Hlasování 10/0/0 
 

 

2) Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2022 - 2026 s výhledem do roku 2035 

Pan Kafka představil plán obsahující mimo zákonem definovaných cílů i podmínky pro vytváření 

hospodárné, efektivní a účelné dopravní obslužnosti. Dále stanovení vývoje nabídky dopravní 

obslužnosti v následujících letech včetně dlouhodobějších vizí na základě prognózy poptávky, stanovení 

podoby nové dopravní koncepce, integrace dopravního systému kraje, určení investičních priorit do 

železniční a silniční infrastruktury pro veřejnou dopravu a do infrastruktury pro cestující – budování 

přestupních terminálů, parkovišť P+R, B+R a místa K+R, spolupráce / provázání regionální veřejné 

dopravy se systémem vlaků celostátní dopravy objednatele MD ČR. Dále spolupráce se sousedními 

kraji a návrh nových krajských i mezikrajských dopravních produktů, spolupráce se zahraničními 

objednateli veřejné dopravy a rozvoj nabídky mezistátní dopravy ve vztahu k Dolnímu Bavorsku, 

Hornímu Rakousku a Dolnímu Rakousku, rozvoj regionálních přeshraničních autobusových linek 

a naplnění § 2 Zákona o veřejných službách v přepravě cestujících č 194/2010 Sb., tj. zabezpečení 

dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do 

zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, 

rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji 

územního obvodu s důrazem na rozvoj cestovního ruchu, který je významným zdrojem tvorby HDP 

v Jihočeském kraji. Členové po diskusi přijali souhlasné usnesení. 

 

U s n e s e n í   č. 2/2022/DV-10 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2022–2026 s výhledem do roku 2035; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2022–2026 s výhledem 
do roku 2035. 
Hlasování 9/0/1 
 

 

3) 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje  
Paní Třísková informovala o tom, že termín veřejného projednání 4. aktualizace nelze v současné době 
s jistotou určit a vzhledem k množství obsažených záměrů lze očekávat nutnost opakovaného veřejného 
projednání, nabízí se u některých záměrů možnost jejich vyčlenění do samostatné 9. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje z důvodu urychlení dalších fází pořízení aktualizace. Důvody pro 
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vyčlenění navrhovaných záměrů jsou uvedeny v materiálu (bod 3 DV) u jednotlivých záměrů. 
K vyčlenění do samostatné 9. aktualizace jsou záměry též uvedeny v materiálu pro DV. Po diskusi 
členové přijali usnesení. 
 
U s n e s e n í   č. 3/2022/DV-10 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o postupu a stavu pořízení 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
a možnosti vyčlenění záměrů D7/7.2 – severní silniční spojka České Budějovice, D37/5 – obchvat 
městyse Dolní Bukovsko, D90 - silnice II/163 a Ee8 – VVN 110 kV Těšovice - Volary do samostatné 
9. aktualizace; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje vyčlenění záměrů D7/7.2 – severní silniční spojka České Budějovice, D37/5 – 
obchvat městyse Dolní Bukovsko, D90 - silnice II/163 a Ee8 – VVN 110 kV Těšovice - Volary do 
samostatné 9. aktualizace. 
Hlasování 10/0/0 
 

 

4) Návrh na místopředsedu DV  
Členové výboru souhlasně navrhli na místopředsedu dopravního výboru pana Ing. Pavla Pavla. 
 
U s n e s e n í   č. 4/2022/DV-10 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. navrhuje 
na místopředsedu Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje Ing. Pavla Pavla; 
Hlasování 10/0/0 
 

 

5) Různé 

 
Paní předsedkyně v tomto bodě zmínila návrh na přijetí lávky Borečnice do majetku kraje, zda na příštím 
jednání zastupitelstva bude bod „Lávka přes Borečnici“, PANÍ Tetourová doplnila informace 
o rekoulaudaci lávky, v současné době je možné ji pro pěší, na podzim proběhla jednání s obcemi 
o údržbě navazujících komunikací, 10.2 schválila Rada kraje Jčk dohodu o spolupráci a přijetí daru do 
majetku kraje. Dále pan Protiva vznesl dotazy směrované paní Tetourové, řešení průjezdu Č. Krumlov, 
načež paní Tetourová informovala, že toto řeší město Č. Krumlov s  ŘSD, konkrétní info nemá. Další 
dotaz byl na posun zastavěné stavbě Zadní Zvonková, kde paní Tetourová poznamenala, že není 
stavba zastavená, příprava staveb pokračuje, jsou znalecké posudky pro výkup. O investiční plán ŘSD 
požádá Tetourová. K úseku Nedabyle – paní Tetourová žádné nové info zatím nemá. 
 
Termín výjezdního zasedání DV na SÚS Jih. kraje bude upřesněno. 
 
 

Termíny jednání DV na I. pololetí 2022 
 
22. 3. 2022 od 12 hod. (DR Letiště ČB) 
12. 4. 2022 od 13 hod. 
10. 5. 2022 od 13 hod. 
14. 6. 2022 od 12 hod. (DR Letiště ČB) 

 
 
Konec jednání:  14:20 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
Ověřil:  Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV  


