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ÚDAJE O PASPORTU 

Název pasportu: Pasport místních komunikací městysu Jedovnice 

K.ú.: Jedovnice 

Kraj: Jihomoravský 

Datum: srpen 2019 

ÚDAJE O OBJEDNATELI PASPORTU 

Objednatel: Městys Jedovnice 

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Šíbl (starosta) 

V zastoupení: Ing. Mgr. Jan Fránek (místostarosta) 

Ve věcech technických: Josef Král (referent SÚ) 
Sídlo: Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice 

IČ: 00 28 02 83 

Tel.: 516 528 211 

E-mail: podatelna@jedovnice.cz 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE PASPORTU 

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o. 

Adresa: U Svitavy 2, 618 00 Brno 

IČ:  00220078  

DIČ:  CZ00220078 

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stavěl, autorizovaný inženýr v oboru 

 „Dopravní stavby“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 
1000813 

Tel.: 606 033 120 

Web: www.rpbrno.cz 

E-mail: marcak@rpbrno.cz, chytka@rpbrno.cz 

Stupeň dokumentace: dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro provádění 
stavby dle vyhlášky č. 499/2006 sb. v platném znění 
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ÚVOD K PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, v rámci které 
dochází k zařazení komunikací do tříd podle jejich charakteru a způsobu využití, podle zákona 
č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích. 

Definice komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích: 

§ 6 - Místní komunikace 

(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně 
místní dopravě na území obce. 

(2) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně 
technického vybavení do těchto tříd: 

a) místní komunikace I. třídy, 

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s 
omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, 

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace, 

d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních 
motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. 

(3) Místní komunikace může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle 
zvláštního právního předpisu, pouze jde-li o místní komunikaci I. třídy, která je budována bez 
úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo 
připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek. 

(4) Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení místních komunikací do 
jednotlivých tříd. 

§ 7 - Účelová komunikace 

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která 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. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na 
žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo 
omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně 
oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové 
komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena. 

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, 
která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato 
účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník 
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nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska 
pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní 
úřad. 

§ 9 

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na 
jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se 
místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická 
osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku. 

OBSAH PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

V rámci pasportu došlo k evidenci a zařazení komunikací do místních komunikací III. 
a IV. třídy, tyto jsou v majetku městysu Jedovnice.  (§ 6 zákona č. 13/97 Sb.). Do účelových 
komunikací byly zařazeny komunikace v majetku městysu Jedovnice, fyzických a právnických 
osob, které nesplňují požadavky pro zařazení do místních komunikací. U některých ulic byly 
komunikace rozděleny do více úseků se shodnými parametry.  

Dále došlo k evidenci dopravního značení, chodníků, parkovišť a mostů na dotčených 
komunikacích. Podrobné parametry jsou popsány v tabulkové části pasportu. U jednotlivých 
částí ploch jsou tyto parametry: 

PARAMETRY PLOCH 

a) komunikace – označení, ulice, druh, třída, povrch, průměrná šířka, celková délka, 
plocha komunikace, provoz, obrubník. 

b) chodníky – označení, ulice, povrch, šířka, šířka v nejužším místě, délka, plocha, 

obrubník, typ obrubníku, schody, zábradlí, bezbariérovost. 

c) parkovací plochy – označení, ulice, povrch, počet míst, vyhrazeno pro vozíčkáře, 
značení (vodorovné). 

d) mosty – označení, ulice, povrch, šířka komunikace, šířka mostu, délka, světlá výška, 
zábradlí, obrubník. 

e) dopravní značení – kód, název ulice. 

 

Součásti je také soupis dotčených parcel a jejich vlastníků pro každou komunikaci. 
Přílohou pasportu je posouzení povrchů pojízdných komunikací, který vypracovala firma 

IMOS Brno, a.s. 

Průběh jednotlivých komunikací je zaznačen v mapě na výkresu C.1. Přehledný situační 
výkres.  Podrobné umístění jednotlivých objektů pasportu je zaznačeno v mapě na výkresech 
C.2.a. - C.2.e. Situační výkres. 
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TEXTOVÉ ZNAČENÍ V SITUACI 

Komunikace, chodníky, parkoviště a mosty mají přiřazena čísla a svůj index: 

- Místní komunikace III. třídy – „c“ 

- Místní komunikace IV. třídy – „d“ 

- Účelové komunikace – „U“ 

- Chodníky – „d“ 

- Parkoviště – „p“ 

- Mosty – „m“ 

BAREVNÉ ZNAČENÍ V SITUACI 

- Místní komunikace III. třídy – červená 

- Místní komunikace IV. třídy – fialová 

- Účelové komunikace – hnědá 

- Chodníky – zelená 

- Parkoviště – modrá 

- Mosty – tyrkysová 

- Dopravní značení - piktogram 

B. Tabulková část: 

- Komunikace 

- Chodníky 

- Parkoviště 

- Mosty 

- Dopravní značení 

- Dotčené parcely 

C. Mapová část: 

C.1. Přehledný situační výkres v měřítku 1:5 000 

C.2.a. Situační výkres v měřítku 1:2 000 

C.2.b. Situační výkres v měřítku 1:2 000 

C.2.c. Situační výkres v měřítku 1:2 000 
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C.2.d. Situační výkres v měřítku 1:2 000 

C.2.e. Situační výkres v měřítku 1:2 000 

 

D. Příloha: 

Posouzení povrchů pojízdných komunikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 29. srpen 2019                                     Vypracoval: Ing. Petr Chytka 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


