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OKRM/101/2016/Z/46

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 6. jednání dopravní komise rady města konaného dne 21. 6. 2016

Přítomni: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Daniel Beták, RSDr. Petr Braný, Bc. Šimon 
Heller, Bc. Jiří Kudláček, Ing. Pavel Maule, Ing. Jiří Peltan

Omluveni: Ing. Václav Kaska, David Lataj, Ing. Martin Stašek

Nepřítomni: Milan Brabec

Hosté: Ing. Petr Holický, Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Radek Filip, Ing. Josef 
Michálek

Schválený program:

1. Úvod
Účastníci se sešli v zasedací místnosti č. 203 historické budovy radnice nám. Přemysla 
Otakara II. č. 2, České Budějovice.
Předseda komise přivítal přítomné členy komise a hosty a nechal hlasovat o akceptaci bodů 
a obsahu programu jednání.
Komise schvaluje program jednání.
Schváleno: 7-7/0/0
Předseda komise nechal hlasovat členy komise o zvolení zapisovatele pro toto jednání. 
Zapisovatelem byl stanoven  člen komise Ing. Bartuška.
Schváleno: 7-7/0/0

2. Prezentace "JIKORD - Jihočeský koordinátor dopravy"
Přijato usnesení č. 9/2016 (7 - 7,0,0)
Pan Michálek omluvil ředitele společnosti Jikord z nepřítomnosti a ujal se prezentace, která 
byla zaměřena na aktuální informace o postupu dílčích prací společnosti Jikord vzešlých 
z koaliční smlouvy ze dne 8. 11. 2012. Jednalo se zejména o informace o přípravě IDS 
v českobudějovickém regionu v následujících bodech:
-       Bylo odstoupeno od původní myšlenky, čímž byla Jihočeská karta jako nosič 
jízdného. Výhledově so uvažuje s použitím bezkontaktních bankovních karet.
-       Byl vytvořen zónový tarif zahrnující obce v okolí Českých Budějovic a 5 
autobusových a železničních dopravců (v současné době probíhá jednání o smluvních 
přepravních podmínkách). Uvažuje se s časovými kupony (7 denními, 30 denními a 90 
denními).
-       Bylo vyhlášeno opakovaně VŘ na dodavatele software na rozúčtování tržeb, software 
na stanovení cen a tisk jízdenek (proběhne jednání o implementaci software a tarifů do 
zařízení zúčastněných dopravců.
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-       Probíhá proces vybavení prodejních míst a jednání o instalaci označníků IDS (SÚS 
Jihočeského kraje).
-       Na podzim 2016 proběhne úprava jízdních řádů a propagační kampaň k zavedení IDS.
-       V současné době je již v prodeji celodenní jízdenka „Jihočeská krajská jízdenka“ 
platná u smluvních dopravců (naprostá většina dopravců a MHD) po celých Jižních 
Čechách.
 
Další část prezentace byla věnována budoucnosti veřejné dopravy v JčK po roce 2019 – 
společnost Jikord podala zastupitelstvu města návrh na koncepci VHD k projednání. Dále 
byli členové dopravní komise informováni o mezinárodních projektech, na kterých 
společnost Jikord participuje, a o dalších dopravních projektech v režii společnosti Jikord.
 
V závěru prezentace proběhla diskuze na konkrétní oblasti ve VHD a činnosti společnosti 
Jikord. Po skončení diskuze nechal předseda dopravní komise hlasovat o tom, že dopravní 
komise bere prezentované informace na vědomí.

3. Prezentace "Aktuální informace z "DPmČB - Dopravní podnik města České Budějovice, 
a.s."
Přijato usnesení č. 10/2016 (6 - 6,0,0)
Po ukončení diskuze k předešlé prezentaci si vzal slovo ing. Radek Filip, který seznámil 
členy dopravní komise s aktuálními informacemi z DPmČB, a.s. Následují některé oblasti 
prezentace a informace, které zazněly:
-       Aktuální výkony a provozní ukazatele. Mimo tohoto bylo řečeno, že se v roce 2017 
předpokládá nárůst přepravního výkonu o 7% v důsledku zavedení 2 nových 
elektrobusových linek.
-       V roce 2015 došlo k částečné obnově vozového parku – byly zakoupeny 3 článkové 
autobusy Solaris Urbino 18 s nadstandardním vybavením.
-       V roce 2016 došlo k částečné obnově vozového parku – byly zakoupeny 2 článkové 
trolejbusy Škoda 27 Tr (s trakčními akumulátory), 1 autobus Iveco Crossway PRO a 2 
autobusy Iveco Crossway LE LINE.
-       Je připraven projekt pro modernizaci dispečerského a palubního systému (RADIOS) 
s prvky digitální rádiové sítě pro dynamickou preferenci vozidel MHD na křižovatkách 
vybavených SSZ. Dále je připraven nový informační systém na zastávkách pro cestující 
MHD (doplnění a rozšíření stávajícího systému elektronických označníků).
-       Připravuje se tarifní integrace časových předplatných jízdenek v rámci připravovaného 
IDS Jihočeského kraje.
-       V květnu 2016 byli zavedeni tzv. „preventisté“. Dle diskuze mezi členy komise 
a dosavadních výsledků po zavedení „preventistů“ má tento počin úspěch.
-       Připravuje se projekt na vybavení všech vozidel MHD dvěma terminály pro platby 
platebními kartami.
-       Modernizace automatů na výdej jízdenek (AVJ) – zavedení tzv. smart-pointů.
-       V horizontu let 2017-2022 se uvažuje s nákupem 11 elektrobusů, 23 CNG autobusů 
(s plnícími stanicemi), 20 autobusů a 24 trolejbusů (za předpokladu získání dotací). Kromě 
již výše zmíněných projektů se uvažuje s modernizací 3 měníren.
-       Zvyšování a zkvalitnění dostupnosti a udržitelnosti městské dopravy pomocí 
některých nově zaváděných prvků.
-       Informace ohledně propagace a marketinku dopravního podniku.
Po skončení prezentace proběhla rozsáhlá diskuze na jednotlivé body a témata, které 
zazněly při prezentaci. Uvedeny jsou některé z dotazů a probíraných témat:
Kudláček: Jak bude řešena bezpečnost chodců na Dlouhé louce po zřízení nových 
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zastávek? Jaký je časový horizont pro nákup vozů poháněných palivem CNG?
Peltan: Uvažuje se o novém vedení trolejbusových linek a o rozšíření zastávek na znamení?
Braný: Jaké jsou důvody k nárůstu odporu vůči zavedení nových linek na náměstí Přemysla 
Otakara II? Jak je řešeno umístění zastávek v oblasti náměstí?
Maule: Jaká bude výše poplatků za provedení transakce při platbě bankovní kartou a jaká je 
výše poplatku při zakoupení jízdenky pomocí SMS?
Holický: Přeprava jízdních kol – Ing. Holický informoval o změnách v přepravních 
výkonech po zavedení tohoto systému.
Bartuška: Řešil dopravní podnik nějakým způsobem otázku Bikesharingu a propojení 
systému rekol s MHD.
Po skončení diskuze předseda dopravní komise poděkoval prezentujícímu a dotázal se 
členů komise na návrh usnesení pro hlasování ohledně předešlé prezentace. Před 
hlasováním odešel ze zasedání jeden ze členů komise.

4. Závěr
Předseda komise seznámil členy komise s některými z usneseních Rady města, vypsanými 
výběrovými řízeními, popřípadě realizovanými projekty z oblasti dopravní infrastruktury. 
Na toto téma proběhla diskuze. 
 
Dopravní komise po hlasování o usnesení ukončila jednání v 18:45.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

6. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 18:45 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Prezentace "JIKORD - Jihočeský koordinátor dopravy"

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 9/2016:

dopravní komise rady města

b e r e  n a  v ě d o m í
prezentované informace z činnosti společnosti JIKORD.

K bodu: Prezentace "Aktuální informace z "DPmČB - Dopravní podnik města České 
Budějovice, a.s."

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 10/2016:

dopravní komise rady města

b e r e  n a  v ě d o m í
prezentované informace z činnosti společnosti Dopravní podnik města České Budějovice.
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V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2016

Zapsal(a): Ing. Ladislav Bartuška, člen komise

Ověřil(a): Ing. Jiří Peltan

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


