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Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
Název akce:
Okres:
Investor:
Zpracovatel:

Obec Střevač - pasport místních a účelových komunikací
Jičín
Obec Střevač, starosta Jaroslava Rychnová
Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín
IČO: 25297538

2. Účel dokumentace
Pasport místních a účelových komunikací (dále též MK a ÚK) je základní evidencí
komunikací, vedenou jejich správcem. Rozsah a způsob vedení pasportu MK
odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, a Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů číslo
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
Zmíněné právní normy jsou v dalších kapitolách pasportu zkráceně označovaný jako
„zákon“ a „vyhláška“.
Tímto pasportem současně Obec Střevač vykonává působnost silničního správního
úřadu a podle ustanovení §40, odst. 4, písmene a) zákona zařazuje, nebo vyřazuje
vybrané pozemní komunikace na území obce do kategorie místních komunikací.

3. Místní komunikace
Zákon definuje místní komunikace jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci,
sloužící převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace a účelové
komunikace se pak rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně
technického vybavení do čtyř tříd:
- MK I. třídy, kterými jsou zejména rychlostní místní komunikace,
- MK II. třídy, kterými jsou dopravně významné sběrné komunikace s omezením
přímého připojení sousedních nemovitostí,
- MK III. třídy, kterými jsou obslužné komunikace,
- MK IV. třídy, kterými jsou komunikace nepřístupné provozu silničních motorových
vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz.
- účelové komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními
pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků.
Vyhláška pak z pověření zákonem blíže vymezuje znaky výše uvedených čtyř tříd
MK a současně stanovuje pravidla pro jejich označování (viz. následující kapitola)

4. Identifikace místních a účelových komunikací
Při respektování zákona a vyhlášky byly na území obce Střevač a na katastrálních
území pod správou OÚ Střevač, identifikovány pouze MK III., IV. třídy a ÚK, tedy
pozemní komunikace, jejichž znaky jsou následující:
•

MK III. třídy jsou obslužné místní komunikace ve městech a obcích umožňující
přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému
provozu motorových vozidel,

•

MK IV. třídy jsou zklidněné komunikace (včetně smíšeného provozu), samostatné
chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech,
podchody, schody, pěšiny, obytné a pěší zóny apod.

•

účelová komunikace: slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními
pozemními komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci však
není účelovou komunikací.

Pro evidenční účely se MK označují arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to
zásadně odděleně pro každou třídu MK. K označení třídy se používá alfabetický
znak, takže označení MK III. a IV. třídy (použité i zde v tomto pasportu) je následující:
• pro MK III. třídy: 1C, 2C, 3C, ….
• pro MK IV. třídy: 1D, 2D, 3D, ….
• pro ÚK: 1E, 2E

5. Evidenční listy místních komunikací
Pro všechny místní a účelové komunikace identifikované na území obce Střevač a
pod obcemi pod správou OÚ Střevač jsou v tomto pasportu vedeny evidenční listy
s těmito údaji:
- označení MK a ÚK podle vyhlášky
- pozemkové vymezení MK a ÚK
- názvem místní komunikace
- délka MK a ÚK v metrech
- šířka MK a ÚK v metrech
- typ povrchu MK a ÚK
Pro každou MK a ÚK je dále v jednotlivých situacích (měřítko 1:2000) uveden
počáteční a koncový bod.

6. Technické podmínky pořizování pasportu
Šířkové údaje byly pořízeny fyzickým měřením, ostatní údaje (stav a
vozovky) byly zjišťovány vizuálně, jako konstatování objektivní skutečnosti.

povrch

Počáteční a koncové body MK a ÚK, rozhodné pro vymezení ÚK a následně pro
jejich délku, byly stanoveny ve spolupráci se statutárním zástupcem Obce Střevač
(starosta Jaroslava Rychnová).

7. Třídy, počty a délky místních komunikací
Pasport eviduje celkem 18 MK III. třídy, 2 MK IV. třídy a 5 účelových komunikací.
viz Příloha 11. : Tabulková část- pasport dle katastrálního území

8. Účelové komunikace na území obce
Pozemní komunikace na území Obce Strěvač a v obcích pod správou OÚ Střevač,
které nejsou silnicemi ve smyslu §5 zákona, nebo místními komunikacemi ve smyslu
§6 zákona, jsou komunikacemi účelovými, které slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, nebo k obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků. Účelovými komunikacemi jsou i komunikace
v uzavřených prostorech nebo objektech, které slouží k potřebě vlastníků nebo
provozovatelů uzavřených prostorů nebo objektů. Taková účelová komunikace není
přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo
provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu (§7 zákona).

9. Udržování pasportu v aktuálním stavu
Pověřené orgány OÚ Střevač jsou povinny udržovat pasport MK v aktuálním stavu a
v souladu s aktuálně platnými právními normami. Nejpodstatnější změna pasportu,
která musí být zaznamenána bez zbytečného časového prodlení je zařazení další
pozemní komunikace na území obce do kategorie místních komunikací, případně
vyřazení stávající místní komunikace z této kategorie.
Za udržování pasportu MK se též považuje průběžné vedení evidencí o nákladech
na výstavbu a na nákladech na údržbu každé místní komunikace, případně mostních
objektů.
Příloha 2. - Typový formulář na vedení evidence a na údržbu MK
(za touto průvodní zprávou)

Každá změna pasportu MK musí být označena datem (den, měsíc a rok) provedení
změny, neboť od tohoto data vždy jde o platnou verzi pasportu MK.

10. Provedení a uložení pasportu
Základní verze pasportu MK je v listinné podobě uložena v archivu OÚ Střevač, tj. na
adrese: Obecní úřad Střevač, Střevač č.p. 45, 507 47 Střevač, kde je přístupná
k nahlédnutí ve vyhlášených úředních dnech a hodinách.
Pro potřeby průběžné aktualizace pasportu je jeho základní verze pořízena též
v elektronické podobě ve formátu *. pdf.

Přílohy:
Příloha 1. – Výsledný přehled místních a účelových komunikací
Příloha 2. – Typový formulář na vedení evidence a na údržbu MK

Výsledný přehled místních a účelových komunikací:
Katastrální
území

zámk.dl.
[m´]

ABS
[m´]

štěrkové
[m´]

nezpevněná
[m´]

celkem
[m´]

celkem
MK
III. a IV.
[m´]

0

141

0

0

0

141

1017

1434

0

0

0

0

0

0

1434

2310

0

141

0

0

0

0

2451

MK III. třídy

MK IV. třídy

dlažba
[m´]

beton
[m´]

ABS
[m´]

Střevač

0

0

876

0

0

0

876

Nadslav
Celkem dle
povrchu

0

0

1434

0

0

0

0

0

2310

0

0

0

Katastrální
území

asf.penetrace štěrkové nezpevněné celkem dlažba
[m´]
[m´]
[m´]
[m´]
[m´]

Účelové komunikace
asf.penetrace štěrkové nezpevněné celkem
[m´]
[m´]
[m´]
[m´]

dlažba
[m´]

beton
[m´]

ABS
[m´]

Střevač

0

0

825

95

355

0

1275

Nadslav

0

0

0

0

360

164

524

Celkem dle
povrchu

0

0

825

95

715

164

1799

Příloha 1.

