
l

pAspoRT uísrxícn
KoMu|{IKAcí

obec Modřovice
okres příbram

4.$#;,!,b

&ť,W"Ř



Identifikační údaje:

Zadavatel., ObecModřovice
Modřovice I0, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 00875872

Zpracovatel: Koutová Věra, projektování staveb
Drásov 5,267 01 Příbram
IČ:71356754

Datum: září2016

Lokalita:

Správní územi obce Modřovice, okres Příbram.

Katastrální území: Modřovice

účet:

Obec Modřovice, jako vlastník místních komunikací na pověřeném správním území, zadala

požadavek na zpracování základní evidence komunikací - pasportu místních komunikací

v obci Modřovice.
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Průvodní zpráva

l. Úvod

PasPortmístních komunikaci jezpracován vsouladu s ustanovením § 6 odst.2 a § 9 odst. l

,.ve znění pozdějších

PředPisŮ(dálejen,,zákon"),a§2odst.4a5a§3vyhláškyMinisterstvadopravyaspojů
Č,10411997 Sb., kterou se Provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

MÍstní komunikace je kategorie pozemní komunikace ustanovená zákonem. Je to veřejně

.PřístuPná 
Pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

v|astníkem místních komunikací ie obec. na ieiímž území se místní komunikace
nacházeií.

Pa§|'ort místních komunikací neřeší ani nenrověřuie vlastnictví nozemků ood
komunikacemi.

MÍstní komunikace je stavba, která má být situována na pozemku ve vlastnictví obce.
V některých PříPadech vŠak dosud nebylo provedeno rnajetkoprávní vypotádání pozernků pod
komunikacemi, a Proto do narovnání majetkových vztahů se má za to, že kornunikace
sledované, udrŽované a sPravované obcí a zaíazené v tomto pasportu, jsou místními
komunikacemi. MajetkoPrávní vypořádárrí pozemků lze provést buďto kr_rpní nebo darovací
smlouvou nebo lze zřídit k dotčenému pozemku služebnost.

MÍstní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického
vYbavení do tříd L aŽ IY. Uvnitř jednotlivých tříd se označují čísly, popř. alfabetickými
znaky.

MÍstní komunikace na správním území obce Modřovice jsou z hlediska jejich
doPravního významu, urČení a stavebně technického vybaven í zaíazeny do III. třídy.
Některé komunikace na katastru obce Modřovice \ze charakterizovat jako účelové
komunikace, Jedná se o kategorii pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí Pro PotřebY vlastníkŮ těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí
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s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních

pozemků. Účelové komunikace nejsou zařazeny v pasportu místních komunikací. Přímé

připoiení sousední nemovitosti (pozemku) k místní komunikaci (sjezd) není považováno za

komunikaci ani její součást.

Dle zákona jsou místními komunikacemi I. třídy zejména místní komunikace bez úrovňových

Kížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na které nění přímo připojena

sousední nemovitost s výjimkou nemovitosti přímo připojené z odpočívek. Místními

komunikacemi II. třídy jsou dopravně významné sběrné komunikace s omezením přímého

připojení sousedních nemovitostí. Místními komunikacemi IIL třídy jsou obslužné

komunikace, které umožňují přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokrrd jsou

přístupné běžnému provozu motorových vozidel. Místní komunikace IV. třídy jsou

.komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo na kteqých je umožněn

smíšený provoz vozidel a chodců. Jsou to zejména samostatné chodníky, stezky pro pěší,

zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny,

O zaŤazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyŤazeni místní

komunikace ztéto kategorie rozhoduje vsouladu s § 40 odst. 5 písm. a) zákona obec a to

formou správního rozhodnutí. V souladu s úpravou § 3 odst. 1 zákona (platnou od 1.1.2016)

rozhoduje též o zaŤazení místních komunikací do jejich tříd.

Označení komunikací uvnitř jednotlivých tříd (čísly, ..) provádí obec jako výkon

vlastnického práva v rámci evidence majetku (nejedná se o výkon státní správy - nemá

povahu správního rozhodování).

Součástmi místních komunikací isou (mimo konstrukčních vrstev vlastních vozovek) též:

- mostní objekty a propustky, po nichž je komunikace vedena,

- svislé dopravní značky, zábradli, svodidla, směrové sloupky, vodorovná dopravní

znaěení, zpomalovací prahy apod.

V souladu s ustanovením § 71 zákona č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o provozu"), stanoví místní

úpravu provozu na místních komttnikacích (úpravu provozu provedenou dopravními

značkami, světelnými signály, dopravními zaíízenímí) obecní úřad obce s rozšířenou

působností.

I
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Veškeré dopravní značení a dopravní zaŤízení musí svým provedením odpovídat příslušným

ustanovením zákona o provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy č. 29412015

Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a musí splňovat požadavky ,,Zásad pro dopravní značení na pozemních

komunikacích" - TP 65, schválených Ministerstvem dopravy ČR pod ój. 53212013-120-

STSP/ 1 ze dne 31 .7 .2013 a požadavky ČSN EN 1 2899- 1 ,,Stálé svislé dopravní značení" .

Tento pasport místních komunikací neřeší umístění dopravních značek. '

2. Evidence komunikací

Na správním území obce Modřovice se nacházeji místní komunikace IiI tř,ídy, Zák|adní

evidencí místních komunikací ie rrasport místních komunikací. Rozsalr a způsob vedení

Pasportu místních komunikací na svém správním území stanoví vlastník komtrnikací (obec).

Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku jednotlivých tříd místníclr

komunikací v km a počet a celkovou délku mostů na nich.

3. ÚaržVa a opravy komunikací

Cílem ťrdržby a oprav komunikací je odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo

poškození komunikací, jejich součástí a příslušenství. Rozsah a způsob provedeni závisi

předevšírn na vyhodnocení výsledku prohlídek komunikací.

údržbu komunika cí lze rozďélit na:

a) běžnou - zahmuje drobné, místně vymezené práce, především údržbu vozovek a

krajnic (vysprávku kíytů, čištění krajnic, ...), údržbu dopravního značení a dopravních

zaíizení, údržbu odvodňovacích zaíízení (propustky, příkopy, ,..), ošetřování silniční

vegetace (sekaní trávy, seřezávání dřevin přerůstajících do průjezdních profilů, ...)

apod.

b) souvislou - zahmuje rozsáhlejší práce v souvislejších úsecích, sloužící k zachování a

obnově původních vlastností komunikace.

V rámci oprav komunikací se odstraňují vady, opotřebení nebo poškození komunikace,

jejích součástí a příslušenství, popř. se zlepšuje kvalita stavby a zvyšuje bezpečnost provozu,

Jedná se především o zesílení nebo rozšíření vozovky a krajnic, zřizení chodníku apod.



4. zimní údržba komunikací

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních

komunikaci,vzntkající povětrnostními vlivy a podmínkami zá zimních situací.

Zimní údržba se provádí dle plánu zimní údržby místních komunikací, který zpracovává a

aktualizuje každoročně vlastník (správce) místních komunikací. Lhůty pro zmírňováni závad

ve sjízdnosti místních komunikací jsou stanoveny prováděcí vyhláškou k zákonu ě. I3l1g97

Sb., podle rozdělení místních komunikací do pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti - do 4 hodin

IL pořadí důležitosti - do 12 hodin

III. pořadí důležitosti - po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však

do 48 hodin.

?o zimním období je nutno provést čištění komunikací (odstranění zbytkťr zdrsňovacích

materiálů, očištění dopravních značek a zařízeni apod.), a to nejpozději do 3t.S. ČiSteni

komunikací je vhodné provést též před zimním obdobím (odstranění spadaného listí a

zajištění funkčnosti odvodnění), a to do 30.1 1.

5. Místní komunikace III. třídy

čtrto déIka (km) popis trasy

1c 0,573
od křižovatky se silniciIII11911, severozápadním směrem, přes
zástavbu obce, s napojením na silnici III1l9I7

2c 0,330
od kŤižovatky s místní komunikací lc (u čp. 18), severním
směrem přes zástavbu obce, s napojením na silrrici III|l91r7

3c-1 0,082
od křižovatky s místní komunikaci č.2c, východním směrem,
jižně kolem budovy obecního úřadu, s napojením na silnici
IIy1911

3c-2 0,044
od křižovatky s místní komunikací č. 3c-1, severně kolem
budovy obecního úřadu, s napojením na silnici III/l911

4c 0,109
od křižovatky s místní komunikací č. lc (u čp. 3), severo-
východním směrem kolem čp. 5, s napojením na silnici III/l9l l

5c 0,076
od křižovatky s místní komunikací č. 1c proti čp. 3, západnim
směrem kolem ěp.2, k areálu bývalého ZD

Celkovd délka místníclt komunikací III. třídy v obci Modřovice je I,214 km.



6. Místní komunikace IV. třídy

7. kilometráž místních komunikací

Jako podklad pro výpočet délek

společnosti Google. Pro případné

geodetické služby,

kormrnikací byly použity dostupné mapové podklady

stanovení přesných délkových hodnot je třeba využit

t

Císlo délka (km) popis trasy

1d 0,125 od křižovatky se silnicí IIVI9I7, západním směrem , mezi čp.2la
27, s napojením na místní komunikaci 2c

Celkovd délka místních komunikací IV. třídy v obci Modřovice je 0,I.25 km.

komunikace
c.

km uzlový boď (objekt)

1c 0,000 začéúek komunikace - křižovatka se silnicíIII1l91I
0,095 kŤižovatka s místní komunikací č. 5c - vlevo
0,120 Kižovatka s místní komunikací č. 4c - vpravo
0,1 68 křižovatka s místní komunikací č.2c - vpravo
0,573 konec komunikace - křižovatka se silnicíIII11917

2c 0,000 začátekkomunikace - kižovatka s rnístní komunikací č. 1c

0,047 křižovatka s místní komunikací č. id - vpravo
0,1 60 Kižovatka s místní komunikací č. 3c-1 - vpravo
0,330 konec komunikace - křižovatka se silnicíIII11917

3c-1 0,000 zaěátek komunikace - křižovatka s místní komunikací č.2c
0,046 křižovatka s místní komunikaci č.3c-2 - vlevo
0,082 konec komunikace - křižovatka se silnicí IIV191l

3c-2 0,000 začátek komunikace - kižovatka s místní kornunikací č. 3c-1

0,044 konec komunikace - křižovatka se silnicí IIV19l1
4c 0,000 zaěátek komunikace - kižovatka s místní komunikací č. 1c

0,109 konec komunikace - křižovatka se silnicí III/19l1
5c 0,000 začéiekkomunikace - kižovatka s místní komunikací č. lc

0,016 konec komunikace
1d 0,000 začátek komunikace - křižovatka se silnici III11911

0,I25 konec komunikace

l/
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ZPracoval: 

Koutová věra, Drásov s, zit #ilil4Hl ii ť ,tum:

9/2016
objednavate" oo"" Modřovice i,*i,r' \aý tii feri*o:
Akce: ']l]",ill, , n"t,oŤ}}'n

Pasport místních komunikací ob-cě-Modřovi

VÝkles:- 
Přehledná mapa
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