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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 20. 3. 2023 

 
 

Zápis č. 19 
 

z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 
dne 14. 3. 2023 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, zasedací místnost č. 4016 

 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová – předsedkyně, Ing. Pavel Pavel, 

Ing. Karel Vaškovský, Ing. Martin Kákona Ph.D., Mgr. Pavel Eybert, Ludmila 
Pánková, Mgr. Viktor Lavička, JUDr. Martin Kupec Ph.D., Ing. Lukáš Mašín, 
Ing. Václav Protiva 

Omluveni:  Mgr. Pavel Mráček, Bc. Jiří Švec, Ing. Miroslav Joch   
Host: Ing. Jiří Kafka – Jikord, Ing. Věra Třísková – OREG  
  
 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila paní předsedkyně, byl odsouhlasen zápis z minulého jednání a členové byli seznámeni 

s následujícím programem s tím, že bod č. 4 z pozvánky na DV byl přesunut na začátek jednání kvůli 

pracovní vytíženosti přizvané Ing. Třískové, která o tomto bodu informovala. 

 

 

Program: 

 

1) Projednání návrhu 11. aktualizace ZUR z hlediska dopravy 

2) Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 

dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce  

3) Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám mezi Jihočeským krajem, Krajem Vysočina 

a Středočeským krajem 

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

provozu Jihočeského kraje pro rok 2023 a vyhodnocení roku 2022 

5) Různé 

 

 

 

1)  Projednání návrhu 11. aktualizace ZUR z hlediska dopravy 
Paní Třísková přednesla obsah této aktualizace, zejména prověření vymezení vhodné plochy pro 
umístění zařízení pro energetické zpracování odpadu „ZEVO“ v lokalitě Vráto v Českých Budějovicích 
a nastavení vhodných kritérií pro tuto oblast (ZEVO) pro celé zásady územního rozvoje. Dále byly 
zmíněny lokality Písek, Tábor. A především byla zmíněno upřednostňování železnice před silniční 
dopravou a také koncepční řešení v rámci celého kraje včetně překladišť a navazující dopravy. Na 
dotazy členů výboru paní Třísková odpovídala, po delší diskusi se členové dohodli na usnesení ve 
znění:  
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U s n e s e n í   č. 2/2023/DV-19 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
návrh 11. aktualizace ZUR; 
II. doporučuje 
Odboru regionálního rozvoje řešit koncepčně systém návozových tras a překladišť v rámci 
aktualizovaného Plánu odpadového hospodářství kraje. 
Hlasování 10/0/0 
 
 
2) Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce 
Paní Tetourová a pan Kafka zdůvodnili Dodatek smlouvy o veřejných službách, jelikož v první polovině 
roku 2022 po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině došlo k prudkému skokovému navýšení nákladů 
na zajišťování závazku veřejné služby, zejména nárůstu ceny motorové nafty, což se velmi výrazně 
a negativně promítlo do celkových skutečných nákladů dopravce České dráhy, a.s. nutných pro 
poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících drážní dopravou dle Smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální 
dopravy v rámci motorové trakce, uzavřené mezi dopravcem a Jihočeským krajem. Tento skokový 
nárůst nákladů na zajišťování závazku veřejné služby se stal na straně Dopravce krizovým faktorem 
v provozu při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících drážní dopravou dle Smlouvy. 
Objednatel zaplatí Dopravci skutečně vykázané náklady na trakční naftu, maximálně však do výše 
7 418 637,90 Kč oproti předpokládaným nákladům na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. Členové výboru 
souhlasně přijali usnesení. 
 
U s n e s e n í   č. 3/2023/DV-19 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové 
trakce v předloženém rozsahu. 
Hlasování 10/0/0 
 
 
3) Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám mezi Jihočeským krajem, Krajem Vysočina 
a Středočeským krajem 
Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám okomentovali paní Tetourová a pan Kafka, dále Rada kraje svým 
usnesením dne 9. 3. 2023 doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatky. Členové výboru též 
souhlasně přijali usnesení tohoto materiálu. 
 
U s n e s e n í   č. 4/2023/DV-19 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
1. schválit Dodatek č. V k Veřejnoprávní smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými 
vlaky mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu, 
2. schválit Dodatek č. 3 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 uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu, 
3. schválit Dodatek č. 3 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 uvedený v příloze č. tohoto 
materiálu. 
Hlasování 10/0/0 
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4) Plán činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje a plnění Strategie bezpečnosti silničního 
provozu Jihočeského kraje pro rok 2023 a vyhodnocení roku 2022 
Paní Tetourová představila Plán činnosti a vytýčení cílů strategie BESIP Jihočeského kraje, úkoly 
v oblasti prevence na silnicích a v oblasti výchovného působení na všechny účastníky silničního 
provozu. V diskusi se zmínila otázka nad možností zhotovení řidičských oprávnění pro studenty 
středních škol v Jihočeském kraji, zejména škol odborných strojních, stavebních či automobilních. Na 
základě požadavků členů výboru paní předsedkyně Trambová by tuto otázku přednesla i na jednání 
Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. 3. 2023. Byl i dotaz pana Eyberta na zpomalovací pás na 
křižovatce v Chýnově, kde došlo již k mnoha vážným dopravním nehodám. Členové souhlasně přijali 
usnesení. 
 
U s n e s e n í   č. 5/2023/DV-19 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
vyhodnocení plánu činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje a plnění Strategie za rok 2022, uvedené 
v příloze č. 1 a návrh plánu činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje a plnění Strategie pro rok 2023, 
uvedeným v příloze č. 2; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje 
1.  vzít na vědomí vyhodnocení plánu činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje a plnění Strategie za 
rok 2022, uvedené v příloze č. 1;  
2.  souhlasit s návrhem plánu činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje a plnění Strategie pro rok 
2023, uvedeným v příloze č. 2. 
Hlasování 10/0/0 
 
 
5) Různé 
Paní předsedkyně vznesla dotaz pan Soumara – předsedy Hospodářského výboru Jčk (HV) s prosbou, 
zda by se HV mohl účastnit případných jednání dopravního výboru v bodech, které se týkají investičních 
akcí. Členové výboru souhlasili s možností těchto společných jednání. Tím bylo HV nabídnuto výjezdní 
zasedání dne 2. května 2023 s Českými drahami na stavbu nového mostu u Červené nad Vltavou. 
 

Přibližný harmonogram: 
 
Zvláštní rychlík České Budějovice - Písek (RegioPanter).  
 
České Budějovice odjezd 9.25  
Písek   příjezd 10.09  
 
Ve vlaku občerstvení  
 
Přestup do zvláštního motorového vlaku (řada 842)  
 
Písek   odjezd 10.20  
most Červená  příjezd 10.40  
 
komentovaná prohlídka stavby  
 
most Červená  odjezd 11.17  
Písek   příjezd 11.47  
 
přestup do jednotky RegioPanter  
 
Písek   odjezd 12.01  
České Budějovice příjezd 12.42  
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Poté paní Trambová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání s připomenutím termínů na první 
pololetí roku 2023. 
 

 
Termíny jednání DV na I. pololetí 2023 
 
  2. května – výjezdní jednání 
13. června 
 

 
 
 
Konec jednání: 15:10 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
Ověřil:  Ing. Arch. Petra Trambová, předsedkyně DV 


