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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 12. 10. 2022 

 
 

Zápis č. 16 
 

z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 
elektronickou formou 

 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová – předsedkyně, JUDr. Martin Kupec Ph.D. 

Ing. Pavel Pavel, 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, Mgr. Viktor Lavička 

  
 
 
Jednání bylo provedeno elektronickou formou, byl předložen jeden bod, který byl hlasován per rollam. 

Členové výboru přijali souhlasné usnesení, jeden se zdržel. 

 

 

 

Program: 

1) Ukončení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 

k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 

 

 

 
Ukončení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 
U s n e s e n í   č. 17/2022/DV-16 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
ukončení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 č. SZS/ODSH/254/19 ze 
dne 9.12.2019, která je uzavřena mezi Jihočeským krajem a Jindřichohradeckými místními dráhami 
a.s., a to výpovědí podle čl. XXVIII. bod 179 Smlouvy z důvodu závažného porušení smlouvy podle čl. 
XXVII. bod 177 písm. c) Smlouvy uvedené v Příloze č. 1 návrhu č. 371/ZK/22; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
ukončení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 č. SZS/ODSH/254/19 ze 
dne 9.12.2019, která je uzavřena mezi Jihočeským krajem a Jindřichohradeckými místními dráhami 
a.s., a to výpovědí podle čl. XXVIII. bod 179 Smlouvy z důvodu závažného porušení smlouvy podle čl. 
XXVII. bod 177 písm. c) Smlouvy uvedené v Příloze č. 1 návrhu č. 371/ZK/22. 
Hlasování 12/0/1 

mailto:


2 

 

 

 

Termíny jednání DV na II. pololetí 2022 
1. 11. 2022 od 13 hod. 
6. 12. 2022 od 13 hod. 

 
Konec jednání:  12. 10. 2022 v 10:00 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
Ověřil:  Ing. Arch. Petra Trambová, předsedkyně DV  


