Všestudy
PAsPoRT MlsTNlcH KoMUNlKAcl

Í. STATUT

PASPORTU

Pasport místníchkomunikací (dále téžMK) je základní evidenci komunikací,
Vedenou je.jich spráVcem, Rozsah a způsob Vedení pasportu MK odpovídá
přislušným ustanovením zákona číslo13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve
zněni pozdějšich předpisů a Vyhlášky Ni]inisterstva dopravy a spojů čislo 104/1997
sb., kterou se provádi Zákon o pozemních komunikacích, v platném zněni, zmínéné
práVní normy jsou v dalšíchkapitolách pasportu zkráceně označovány jako ,,zákon"
a,,vyhláŠka",
Tímto paspoňem souěasně obec Všestudy vykonáVá působnost silničníhospráVního

úřadu a podle ustanovení §40, odst. 5, písmene a) zákona zařazuje yybíané

pozemní komunikace na úZemi obce do kategorie místníchkomunikací.

2. MíSTNÍKoMUNlKAcE
Zákon definuje místníkomunikace jako Veřejně přístupnou pozemni komunikaci,
sloužicípřevážně mistní dopravě na územíobce, lvlístní komunikace se pak rozděluji

podle dopravního Významu, určenía stavebně technického Vybaveni do čtyř tříd:
Ni]K l, třídy, ktenýmijsou zejména rychlostní mistni komunikace,
MK ll. třidy, ktenými jsou dopravně významné sběrné komunikace s omezením
přimého připojení sousedních nemovitosti, spojujicí části obci navzájem
MK lll, třídy, ktenýmijsou obslužnékomUnikace,
MK lV, třídy, ktenimi jsou komunikace nepřistupné provozu silničnich motorových
vozidel nebo na ktených je umožněn smíšený provoz.

_

Vyhláška pak z pověření Zákonem blížeVymežuje znaky Výše uvedených čtyř tříd
MK a současně stanovuje pravidla pro jejich označování (Viz následUjící kapitola),

3. lDENT|FlKAcE MísTNicH KoMUNlKAcÍ
Při respektování zákona a Vyhlášky byly na územíobce Všestudy identifikovány
pouze l\y'K lll,, lv,třídy, tedy pozemní komunikace, jejichž znakyjsou následující;

.
.

MK lll, třidv jsou obslužnémístni komunikace Ve městech a obcích umožňující
přimou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému
provozu motorových vozidel,
MK lV, třidv jsou zklidněné komunikace (Včetně smíšenéhoprovozu), samostatné
chodniky, stezRy pro pěší,cyklistické stezky, cesty V chatových oblastech,
přístupové komunikace kjednotlivým nemovitostem, kchatám, podchody,
schody, lávky, pěšiny, obytné a pěšízóny apod,

Pro evidenčníúčelyse MK označujíarabskými čislicemi počínajeěislem '1, a to
zásadně odděleně pro každou třídu MK, K označenítřídy se používá alfabetický
znak, takže označeni N4K lll, a lV, třidy (použitéi zde V tomto pasportu) je následujici:
. pro MK lll. třidy: 1c,2c, 3c, ,,,,
. pro MK lV. třídy: 1d, 2d

4. účELoVÉ
KoMUNlKAcE NA úzEMíoBcE
Pozemni komunikace ve správnim územíobce Všestudy, které nejsou silnicemi Ve
smyslu §5 zákona, nebo mistnimi komunikacemi Ve smyslu §6 zákona, jsou
komunikacemi účelovými,které sloužíke spojení jednotlivých nemovitosti pro
potřeby Vlastníků těchto nemovitosti, nebo ke spojení těchto nemoVitostí s ostatnimi
pozemními komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských a lesnich
pozemků. Účelovými komUnikacemijsou i komunikace V uzavřených prostorech nebo
objektech, které slouži k potřebě Vlastníků nebo provozovatelů Uzavřených prostorů
nebo objektů, Taková účelovákomunikace neni přístupná Veřejně, ale pohyb je
možný V rozsahu a způsobem, ktený stanovi Vlastnik nebo provozovatel uzavřeného
prostoru nebo objektu (§7 zákona),

5. PREDMET PASPoRTU
Předmětem tohoto paspoňu je provedeníevidence mistnich komunikaci lll., lV,třídy,
stávajicích Veřejně přístupných účelo\^ýchkomunikací,V řešeném územísé
nevyskytují místníkomunikace l,, ll, třídy,

Paspoň mistních komunikací obsahuje následujíci údaje:

-

název úseku komunikace
číslomístníkomunikace, úóel, komunikace
délku Vozovky nebo dopravního prostoru
plochu vozovky nebo dopravního prostoru
délku chodníku
plochu chodniku
krytové vrstvy Vozovky
šířku vozovky
přehled Vlastniků pod úseky komunikací

6. zÁVĚR
Pasport místních komunikací byl zpracován dle zákona o pozemnich komunikacích
č.1311997 sb, a prováděcí Vyhlášky č. 104/1997 sb., kde byly navrženy a zařazeny
komunikace dle §40 odst.sa Ve správnim územíobce Všestudy do přislušné třídy
mistních komunikací, Dále byly doplněny stáVajici účeloVékomunikace dle zákona o
pozemnich komunikacích č.1311997 sb, a prováděcí vyhlášky č, 104/1997 sb, /§7,
,1/
odst,
Ve spráVnim územi obce Všestudy.
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