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EVIDENCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE DŘEVĚNICE
Dle zákona č. 13/1997 Sb., ze dne 23.1.1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
změn a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších změn
Pozemní komunikace a jejich rozdělení
Dle §2 zákona č. 13/1997 Sb., pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití
silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití
a jeho bezpečnosti.
Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
1. Dálnice
2. Silnice
3. Místní komunikace
4. Účelová komunikace
Místní komunikace
Dle §6, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., je místní komunikace veřejně přístupná pozemní
komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce
Rozdělení místních komunikací
Dle §6, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., se místní komunikace rozdělují podle dopravního
významu do těchto tříd:
(1) Místními komunikacemi I. třídy jsou rychlostní místní komunikace a dopravně
nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech.
(2) Místními komunikacemi II. třídy jsou sběrné komunikace, které spojují části měst
navzájem nebo napojují města, případně jejich části na pozemní komunikace vyšší třídy nebo
kategorie.
(3) Místními komunikacemi III. třídy jsou obslužné místní komunikace ve městech a obcích
umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému
provozu motorových vozidel.
(4) Místními komunikacemi IV. třídy jsou samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické
stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace,
obytné a pěší zóny apod.
Výkon státní správy
Dle §40, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., státní správu ve věcech místní komunikace a účelové
veřejné komunikace vykonává silniční správní úřad, kterým je mimo jiné i obecní úřad
Dle §40, odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., obecní úřad
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení
místní komunikace z této kategorie,
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b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad
s rozšířenou působností,
Dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., vyhláška ministerstva dopravy a spojů z dne 23.4.1997, kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn
Označení komunikací
Dle §2 odst.4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., se pro evidenční účely místní komunikace označují
arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to zásadně odděleně pro každou třídu místních
komunikací. K označení třídy se používá alfabetický znak:
a) pro místní komunikace I. třídy písmeno a, např. 1a, 2a,
b) pro místní komunikace II. třídy písmeno b, např. 1b, 4b,
c) pro místní komunikace III. třídy písmeno c, např. 1c, 8c,
d) pro místní komunikace IV. třídy písmeno d, např. 1d, 12d.
Evidence komunikací
Dle §5, odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.
Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 zákona).
Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III.
třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků
vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu.
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PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Pasport MK je jedním z dokladů o tom, že pozemní komunikace v něm evidované jsou podle
§9, odst 1 zákona č. 13/1997 Sb., stavbami ve vlastnictví obce. Podle §40 stejného zákona
vykonává obec činnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.
Předmětem pasportu jsou místní komunikace III. třídy a místní komunikace IV. třídy. Všechny
komunikace jsou na pozemcích obce. Povrch těchto komunikací je buď živičný povrch nebo
zpevněný štěrkem a nezpevněný - může být i travnatý. U chodníků se jedná o dlažbu. Panely
nebo beton se v obci Dřevěnice jako povrch komunikace nevyskytují.
Obec zajišťuje u cest III. třídy průběžně pouze základní údržbu. Zároveň ale nechává
zpracovávat projekty na rekonstrukci jednotlivých místních komunikací.
V 90tých letech byla v obci zrekonstruovaná první cesta s živičným povrchem v lokalitě
„Buda“.
Od roku 2014 byly v obci zrekonstruovány tři další místní komunikace:
Cesta 1c k rybníku Hlíza
Cesta 8c v Dolánkách
Cesta 11c U Zvonku

1 050 000 Kč – obec hradila projekt za 50 000 Kč, zbytek SPÚ
1 197 361 Kč – hradila obec
559 252 Kč – hradila obec

V roce 2017 byl vypracován projekt na další cesty:
Cesta 5c a 4c
Cesta 14c a 9c

Cesta 16c

1 493 826 Kč – rekonstrukce cesty je plánovaná na rok 2018,
proběhlo již výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce by měla proběhnout v roce 2019, obec bude
hradit výstavbu 88 m – plánovaná částka cca 600 000 Kč
zbývající část bude hradit SPÚ
850 000 Kč cca přibližné náklady – výstavba rok 2018 až 2019

V roce 2018 budou vypracovány projekty na rekonstrukci těchto cest:
Cesta 13c, 15c – plánovaná výstavba v roce 2019 až 2020
Obsahem pasportu MK jsou tyto objekty:
Místní komunikace – vozovky
•
•
•
•
•
•
•

Číslo místní komunikace
Číslo parcely, na které je daná komunikace umístěna
Celková délka v m
Průměrná šířka vozovky
Celková výměra parcely v m2
Umístění cesty – kudy cesta vede, jaké domy zpřístupňuje, v jaké je lokalitě
Popis cesty – jaký je povrch vozovky a délka jednotlivých povrchů v m
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•

Poznámka – zda je u cesty veřejné osvětlení, zda se provádí v zimních měsících
vyhrnování sněhu, případně jaké číslo má konkrétní parcela v plánu společných
zařízení, který byl zpracován v rámci komplexních pozemkových úprav

Místní komunikace – chodníky, stezky v chatových osadách, pěšiny, zklidněné komunikace
• Číslo místní komunikace
• Číslo parcely, na které je daná komunikace
• Celková délka v m
• Průměrná šířka
• Celková výměra parcely v m2
• Umístění – v jaké je lokalitě a krátký popis
Použité podklady
• Katastrální mapa
• Ortofoto
• ZABAGED
Výsledky zpracování
Místní komunikace III. třídy: 3178 m
Místní komunikace IV. třídy: 631 m

KOMUNIKACE 1c AŽ 16c
KOMUNIKACE 1d AŽ 7d

Obsah výsledného elaborátu
Technická zpráva, Barevný výtisk mapy, Tabulková část pasportu, CD s daty
Závěr
Navržený pasport MK byl předložen obcí Dřevěnice obecnímu úřadu Dřevěnice dne
12.12.2017. Následně bylo oznámeno veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení a
pasport byl vystaven po dobu 15 dnů k nahlédnutí na obecním úřadě Dřevěnice. V té době
mohly být podávány připomínky a návrhy k vystavenému pasportu. K vystavenému návrhu
žádné připomínky ani návrhy podány nebyly. Dne 10.1.2018 byl zastupitelstvem obce
pasport MK schválen usnesením č. 1/2018. Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do
kategorie místních komunikací bylo vydáno dne 11.1.2018 a toto rozhodnutí nabylo právní
moc 26.1.2018.
Poslední pasport cestní sítě měla obec zpracovaný v roce 2014. V obci se od té doby
postavilo několik nových domů, u kterých vznikly nové cesty. Také v dalších letech se budou
stavět nové domy, které budou zpřístupněny z obecních cest. Zároveň byla zplatněna
k 1.12.2017 nová mapa obce Dřevěnice. Došlo ke sloučení některých parcel, k jejich
přečíslování, a tím se v některých případech také změnila celková výměra pozemků. Vznikla
proto potřeba zaktualizovat pasport místních komunikací z roku 2014, což se tímto novým
pasportem stalo.

Dřevěnice, leden 2018
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