DOPRAVNÍ VÝBOR
Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemník výboru: Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462 e-mail.: mailto:dupalova@kraj-jihocesky.cz
České Budějovice dne 14. 6. 2022

Zápis č. 14
z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, sál Secese
dne 7. 6. 2022 od 13:00 hod.
Přítomni:
Členové výboru:

Omluveni:
Za KÚ:
Hosté:

Ing. arch. Petra Trambová - předsedkyně, Ing. Karel Vaškovský,
Ing. Václav Protiva, Mgr. Pavel Mráček, Bc. Jiří Švec,
Ing. Martin Kákona Ph.D., Mgr. Pavel Eybert, Ludmila Pánková,
Ing. Lukáš Mašín, Ing. Miroslav Joch, JUDr. Martin Kupec Ph.D., Mgr. Viktor
Lavička
Ing. Pavel Pavel
JUDr. Andrea Tetourová
Ing. Jan Mádl – Magistrát města ČB, předseda dopravní komise

Začátek jednání:

13.00 hodin.

Jednání zahájila paní předsedkyně, proběhla úprava programu, byl doplněn bod Aktualizace Tarifu IDS
JK a Přílohy IDS JK, který je předložen Zastupitelstvu Jihoč. kraje a byla přednesena prezentace (téma
záchytné parkoviště Jižní Tangenta – Včelná) předsedou dopravní komise MM ČB Ing. Janem Mádlem.
Program:
1) Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK
2) Dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce
3) Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským
krajem a Krajem Vysočina
4) Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti mezi
Středočeským a Jihočeským krajem
5) Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského
kraje - aktualizace 2022
6) Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2022
7) Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2022
8) Zpráva o činnosti dopravního výboru za I. pololetí 2022
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1) Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK
Paní Tetourová představila bod Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK, od termínu změn jízdních
řádů 12. 6. 2022 vyjíždí v Jihočeském kraji noví dopravci veřejné linkové dopravy vybráni ve výběrovém
řízení, kteří se tak stanou součástí IDS JK. Tuto skutečnost je proto nutné formálně promítnout do Tarifu
IDS JK, ten je zároveň součástí Přílohy IDS JK Smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje zaintegrovaných železničních dopravců a DPMČB a Dohody
o zapojení vlaků dálkové dopravy do IDS JK se společností ARRIVA vlaky s.r.o. a Přílohy IDS JK Smluv
o spolupráci při zajišťování a provozu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje dopravců
VLD. Změny jsou tedy předkládány souhrnně a jsou uvedeny v materiálech pro dopravní výbor. Členové
souhlasně přijali usnesení.
Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK
U s n e s e n í č. 9/2022/DV-14
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. aktualizaci Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (IDS JK) s platností od 12. 6.
2022 tak, jak je uvedeno v příloze 1 tohoto materiálu,
2. aktualizaci Přílohy č. 3 Tarifu IDS JK s platností od 12. 6. 2022 tak, jak je uvedeno v příloze 2 tohoto
materiálu,
3. aktualizaci Přílohy č. 4 Tarifu IDS JK s platností od 12. 6. 2022 tak, jak je uvedeno v příloze 3 tohoto
materiálu,
4. aktualizaci Přílohy IDS JK (příloha Smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje zaintegrovaných železničních dopravců a DPMČB a Dohody o zapojení
vlaků dálkové dopravy do IDS JK se společností ARRIVA vlaky s.r.o) s platností od 12. 6. 2022 tak, jak
je uvedeno v příloze 4 tohoto materiálu,
5. aktualizaci Přílohy IDS JK (příloha Smluv o spolupráci při zajišťování a provozu Integrovaného
dopravního systému Jihočeského kraje dopravců VLD) s platností od 12. 6. 2022 tak, jak je uvedeno
v příloze 5 tohoto materiálu;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje
vzít na vědomí aktualizaci Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK, tak jak je uvedeno v bodě I. tohoto materiálu.
Hlasování 11/0/0
2) Dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce
Paní Tetourová přednesla informace k jednotlivým změnám Smlouvy, změnu statutárního zástupce
dopravce s ohledem na personální změny v jeho vedení. Dopravce informuje o zkrácení části úseku
tratě č. 220 v úseku Soběslav - Doubí u Tábora. Ke zkrácení došlo výstavbou nové stopy tratě v rámci
výstavby 4. železničního tranzitního koridoru. V příloze č. 2 Struktura objednaného dopravního výkonu
se nahrazuje novým zněním - mění se dopravní výkon s ohledem na úpravy jízdního řádu platné od 12.
6. 2022 (úspora 362,5 vlkm zkrácením trasy vlaku Os 8041 v úseku Putim - Protivín, kdy bude trasován
přímo a nikoliv úvratí po trati 201 a 190 přes Ražice, posílení dopravy v rámci akce Devils Extreme Race
na trati 195 Rybník - Lipno nad Vltavou v termínu 19. 8. - 21. 8. 2022 (401,7 vlkm)). Celkově jde nárůst
o 39,2 vlkm (předpoklad 3 998,79 Kč) - není započítáno zkrácení části úseku tratě č. 220 v úseku
Soběslav - Doubí u Tábora. Změna bude předmětem ročního vyúčtování jízdního řádu 2021/2022. Poté
všichni členové souhlasně přijali usnesení.
Dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce
U s n e s e n í č. 10/2022/DV-14
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické
trakce v předloženém rozsahu.
Hlasování 11/0/0
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3) Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina
Paní Tetourová informovala o Dodatku Smlouvy č. 4, který upravuje rozsah objednaného dopravního
výkonu a stanovuje nový rozsah plateb pro Jihočeský kraj. Přesah výkonů do sousedního kraje je hrazen
na základě jednotkových sazeb kompenzace (Kč/vlkm) dle smlouvy mezi objednatelem výkonů - Krajem
Vysočina a dopravcem České dráhy, a.s. Rozsah dopravy je stanoven v Příloze č. 1 dodatku č. 4
Smlouvy (Rozsah objednané dopravy pro období platnosti jízdních řádů 2021/2022 na tratích 224 a 227)
a jedná se o 289 756,7 vlkm (nárůst o 305 vlkm). Jihočeský kraj zaplatí za provoz na tratích č. 224 a č.
227 ve čtyřech čtvrtletních platbách Kraji Vysočina celkem 39 404 470 Kč (namísto 40 884 507 Kč
v platnosti jízdního řádu 2020/2021). Jedná se o snížení nákladů spojených s úsporou poplatku za
dopravní cestu. Přehled jednotlivých plateb je uveden v příloze č. 2 dodatku č. 4 Smlouvy (Kalendář
plateb pro Jihočeský kraj) v materiálech pro dopravní výbor. Vzájemné kompenzace se netýkají tratě
č. 228 Jindřichův Hradec - Obrataň provozované dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy a.s., kde
každý kraj hradí kompenzaci provozu osobní dopravy v závazku veřejné služby na svém území na
základě samostatných smluv s dopravcem. Členové souhlasně přijali usnesení.
Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina
U s n e s e n í č. 11/2022/DV-14
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským
krajem a Krajem Vysočina;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje
schválit Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina v předloženém rozsahu.
Hlasování 11/0/0
4) Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní
obslužnosti mezi Středočeským a Jihočeským krajem
Paní Tetourová informovala o zásadních změnách v Dodatku č. 1 (drážní doprava = DD). Dodatek
upravuje rozsah objednaného dopravního výkonu a stanovuje rozsah plateb pro Jihočeský kraj. Přesah
výkonů do sousedního kraje je hrazen na základě jednotkových sazeb kompenzace (Kč/vlkm) dle
Smlouvy objednatele výkonů s dopravcem. Rozsah dopravy 117 452,8 vlkm, je stanoven v Příloze č. 6
k Veřejnoprávní smlouvě - Objednávka Jihočeského kraje v materiálech pro DV. Dle Přílohy č. 5
k Veřejnoprávní smlouvě - Splátkový kalendář, Jihočeský kraj zaplatí na provoz na trati č. 220 ve třinácti
platbách Středočeskému kraji celkem 14 971 708,42 Kč, namísto 15 780 914,88 Kč v platnosti jízdního
řádu 2020/2021. Středočeský kraj zaplatí na provoz na tratích 200 a 203 ve třinácti platbách
Jihočeskému kraji celkem 10 054 702,05 Kč, namísto 12 001 853,13 Kč v platnosti jízdního řádu
2020/2021. Tyto platby budou vzájemně kompenzovány. Rozdíl vychází zejména z finančního modelu
pro motorovou trakci, kde byla ponížena položka č. 4 (opravy a údržba vozidel), ale také z důvodu
redukce na trati č. 203, vlaku 7904 Beroun - Blatná a vlaku 7909 Blatná - Beroun a dalšího omezení
dílčích vlaků. Dále zásadní změny v Dodatku č. 1 (veřejná linková doprava = VLD), kdy dodatek upravuje
rozsah objednaného dopravního výkonu a stanovuje rozsah plateb pro Jihočeský kraj. Dle Přílohy
č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě - Výše pololetních záloh na Finančním příspěvku JčK a SčK a Platební
kalendář, Jihočeský kraj zaplatí na provoz Středočeskému kraji celkem 24 007 140,02 Kč bez odečtení
tržeb, namísto 6 113 388,60 Kč bez odečtení tržeb v platnosti jízdního řádu 2020/2021. Rozdíl je
způsoben zejména nárůstem výkonů na území Jihočeského kraje Středočeskými dopravci zajišťujícími
dopravní obslužnost území Jihočeského kraje. Tyto platby budou vzájemně pololetně kompenzovány.
Dále u obou dodatků dochází k úpravě Smluv, resp. Podmínek pro úhradu finančního příspěvku mezikrajské linky. Členové souhlasně přijali usnesení.
Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti
mezi Středočeským a Jihočeským krajem
U s n e s e n í č. 12/2022/DV-14
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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1. dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti,
a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti drážní
dopravou mezi Jihočeským a Středočeským krajem,
2. dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti,
a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou mezi Středočeským a Jihočeským krajem;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje
schválit dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti,
a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti drážní
dopravou mezi Jihočeským a Středočeským krajem a dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci
k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským
a Jihočeským krajem v předloženém rozsahu.
Hlasování 11/0/0
5) Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje –
aktualizace 2022
Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích
II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje
č. 221/2021/ZK-8 ze dne 24. 06. 2021. Hlavním cílem projektu bylo optimalizovat vynakládání finančních
prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní
infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského
kraje“. S ohledem na to bylo snahou projektu, aby hlavní dopravní koridory byly plánovány s ohledem
na širší územní vazby, s ohledem na předpokládaný rozvoj v řešeném území a ochranu životního
prostředí, potřebu změn v území za současného respektování nezvratných územních vazeb a daností
(hospodářský a sociální vývoj, stav osídlení, předpokládaný rozvoj území a jeho urbanizace). Konečným
cílem je vytvoření kvalitní dopravní infrastruktury. V rámci aktualizace byly z „Programu investiční
výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2022“ vyňaty již
dokončené akce. Současně byly aktualizovány technické specifikace jednotlivých akcí a byly
aktualizovány údaje, které se týkají zpracované projektové dokumentace. V sekci mostů bylo
aktualizováno pořadí všech mostů a to na základě provedených hlavních prohlídek a aktuálního
stavebně technického stavu mostů. Současně byly doplněny další mosty, které bylo nutné zařadit do
programu z důvodů jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu. U všech akcí byly aktualizovány
údaje o zpracované projektové dokumentaci v různých stupních. Pro úplnost se uvádí, že v loňském
roce byly realizovány opravy (modernizace) komunikací na krajské silniční síti včetně základní a páteřní
v celkové délce 127,5 km za více než 668 mil. Kč. Poté členové souhlasně přijali usnesení.
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje –
aktualizace 2022
U s n e s e n í č. 13/2022/DV-14
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
– aktualizace 2022, uvedený v příloze materiálu;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje
schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje –
aktualizace 2022, uvedený v příloze materiálu, v předloženém rozsahu.
Hlasování 11/0/0
6) Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2022
Paní Tetourová představila předložený materiál, který navrhuje úpravy „Programu opatření na silnicích
II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního
provozu“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 223/2021/ZK-8 ze dne 24. 06.
2021. Vlastní materiál „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“ je koncipován v souladu s výstupy
zpracované „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“ a „Identifikace dopravně
nebezpečných míst a úseků na vybrané síti Jihočeského kraje, které specifikují dopravně závadová
místa. Jednotlivé akce byly rozděleny do oddílů dle charakteru řešeného úseku, a to na opatření řešící
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nehodové křižovatky, nehodové úseky a rizikové železniční přejezdy. Členové přijali souhlasné
usnesení.
Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2022
U s n e s e n í č. 14/2022/DV-14
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných
v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2022, uvedený v příloze materiálu;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje
schválit Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2022, uvedený v příloze materiálu,
v předloženém rozsahu.
Hlasování 11/0/0
7) Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2022
Paní Tetourová představila předložený materiál, který navrhuje úpravy „Programu investiční výstavby
a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť)“.
V předkládané aktualizaci je koncepční materiál aktualizován při dodržení postupu nastaveného
a schváleného v letech 2018 a 2019. Materiál je rozdělen do tří částí. Do první části „Opravy
a modernizace silnic II. třídy a III. třídy mimo páteřní a základní síť“ jsou zařazeny akce – úseky silnic,
u kterých byl při vyhodnocování aktuálního stavu odbornou firmou zjištěn stavební stav 4 (nevyhovující)
nebo 5 (havarijní) a to za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek. Jednotlivé akce jsou
rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů, resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
Pořadí v rámci území okresů / závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na
základě multikriteriálního hodnocení podle dalších sedmi doplňujících hodnotících kritérií. V druhé části
„Průtahy obcí“ jsou akce seřazeny podle termínu předpokládaného získání stavebního povolení, tedy
možné stavební realizace akce. Akce budou určovány k přípravě individuálními rozhodnutími
příslušných samosprávných orgánů. U některých akcí je realizace průtahových úseků spojena
s realizací stavebních objektů v režii příslušných obcí (rekonstrukce a výstavby inženýrských sítí). V třetí
části „Investice SÚS JčK s PD“ jsou akce taktéž seřazeny podle termínu předpokládaného získání
stavebního povolení, tedy možné stavební realizace projektu a budou též určovány k přípravě
individuálními rozhodnutími příslušných samosprávných orgánů. Členové přijali souhlasné usnesení.
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2022
U s n e s e n í č. 15/2022/DV-14
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2022, uvedený v příloze materiálu;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje
schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2022, uvedený v příloze materiálu, v předloženém
rozsahu.
Hlasování 11/0/0
8) Zpráva o činnosti dopravního výboru za I. pololetí 2022
Paní Trambová informovala členy výboru o předložené zprávě do Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se bude konat dne 16. 6. 2022.
Termíny jednání DV na II. pololetí 2022
6. 9. 2022
od 13 hod.
4. 10. 2022
od 13 hod.
1. 11. 2022
od 13 hod.
6. 12. 2022
od 13 hod.
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Konec jednání: 15:30 hod.
Zapsala:

Ing. Šárka Dupalová, tajemnice

Ověřil:

Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV
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