PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
NÁMĚŠŤ NA HANÉ

1. STATUT PASPORTU
Pasport místních komunikací (dále „MK“) 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
označovány jako „zákon“ a „vyhláška“.

2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Zákon definuje místní komunikace jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci sloužící
převážně místní dopravě na území obce.
Místní komunikace se pak rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně
technického vybavení do čtyř tříd:
-

místní komunikace I. třídy, kterými jsou zejména rychlostní místní komunikace
místní komunikace II. třídy, kterými jsou dopravně významné sběrné komunikace s
omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
místní komunikace III. třídy, kterými jsou obslužné komunikace,
místní komunikace IV. třídy, kterými jsou komunikace nepřístupné provozu silničních
motorových vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz.

Vyhláška blíže vymezuje znaky pro rozdělení místních komunikací do jednotlivých tříd a
současně stanovuje pravidla pro jejich označování.

3. IDENTIFIKACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Při respektování zákona a vyhlášky byly na území městyse Náměšť na Hané identifikovány
pouze MK III. a IV. třídy, 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 (se zpevněným i nezpevněným povrchem)
MK IV. třídy jsou zklidněné komunikace (včetně smíšeného provozu), samostatné
chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody,
schody, lávky, pěšiny, obytné pěší zóny apod.

Pro evidenční účely se místní komunikace označují zkratkou MK, k označení třídy se používá
označení římskou číslicí, umístění označeno názvem ulice (případně směru).
Celková délka místních komunikací je 17.291 m.

4. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE NA ÚZEMÍ MĚSTYSE
Pozemní komunikace ve správním území městyse Náměšť na Hané, 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 pozemní
komunikace v uzavřených prostorech nebo objektech, které slouží potřebě vlastníka nebo
provozovatele uzavřených prostorů nebo objektů. Tyto účelové komunikace nejsou přístupné
veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného
prostoru nebo objektu (§ 7 zákona).
Pro evidenční účely se účelové komunikace označují zkratkou ÚK.
5. PŘEDMĚT PASPORTU
Předmětem tohoto pasportu je provedení evidence místních komunikací III. až IV. třídy a
stávajících účelových komunikací. V řešeném území se nevyskytují místní komunikace I. a II.
třídy.
Pasport místních komunikací obsahuje textovou část mapovou část.
Textová část obsahuje následující údaje specifikujících místní komunikace:
-

evidenci pozemků MK s označením parc. č. a katastrálního území
název úseku komunikace (název ulice, příp. směr)
označení třídy místní komunikace
konstrukce vozovky (povrch)
délku vozovky nebo dopravního prostoru

Mapová část obsahuje:
-

výkres kladu listů
mapový podklad s vyznačením MK a ÚK včetně jejich třídy a názvu ulice (směru)
mapový podklad se zakreslením parcelních čísel pozemků komunikací

6. ZÁVĚR
Pasport místních komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Městys Náměšť na Hané místní komunikace ve správním území městyse Náměšť na Hané dle
§ 40 odst. 5 rozhodnutím č.j. 2609/2016/Hu-OU ze dne 3.10.2016 zařadil do příslušné třídy
místních komunikací, dále byly doplněny stávající účelové komunikace.

Vyhotovila: Iva Endelová

V Náměšti na Hané dne ………………

