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1. STATUT PASPORTU
Pasport místních komunikací (dále též 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“.
Tímto pasportem současně Obec Božanov vykonává působnost silničního správního úřadu a
podle ustanovení §40, odst. 4, písmene a) zákona zařazuje vybrané pozemní komunikace na
území obce do kategorie místních komunikací.

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:
- 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.
Vyhláška pak z pověření zákonem blíže vymezuje znaky výše uvedených čtyř tříd MK a
současně stanovuje pravidla pro jejich označování (viz následující kapitola).

3. IDENTIFIKACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Při respektování zákona a vyhlášky byly na území obce Božanov 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,



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.

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, ….

4. EVIDENČNÍ LISTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Pro každou MK identifikovanou na území obce Božanov je v tomto pasportu veden evidenční
list s těmito údaji:
- číslem evidenčního listu,
- délkou MK v kilometrech,
- názvem místní komunikace,
- šířkou MK v metrech,
- označením MK podle vyhlášky,
- povrchem fyzickým stavem MK,
- povoleným provozem na MK,
- dopravními značkami na MK,
- pozemkovým vymezením MK,
- ostatními informacemi o MK.
- počátečním a konečným bodem
MK,
Z objektů na MK jsou v evidenčních listech sledovány na základě objednávky obce Božanov
jen dopravní značky, neboť o ostatních objektech (kanalizační a vodovodní prvky, veřejné
osvětlení apod.) vede Obec Božanov samostatnou datovou evidenci, propojitelnou s tímto
pasportem.
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY POŘIZOVÁNÍ PASPORTU
Délkové údaje (délka a šířka MK) byly pořizovány fyzickým měřením s použitím
mechanického rolmetru MR-2/ 191 mm firmy Wendzel Frýdek-Místek, s kalibrovanou
přípustnou odchylkou 0,3%.
Ostatní údaje byly zjišťovány vizuálně, buď jako konstatování objektivní skutečnosti, nebo
jako subjektivní posuzování aktuálního stavu (stav vozovky apod.).
Počáteční a konečné body MK, rozhodné pro vymezení MK a následně pro jejich délku, byly
stanoveny ve spolupráci se statutárním zástupcem Obce Božanov.

6. TŘÍDY, POČTY A DÉLKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Pasport eviduje celkem 17 MK, z toho 7 MK III. třídy a 10 MK IV. třídy, z nichž jsou v pěti
případech samostatné chodníky. Použitý název je u všech MK pouze pracovní!
Výsledný přehled je následující:
MK III. třídy:
1c – Dolní číst obce ………………………………
2c – Horní část obce …………………………………
3c – Ke hřišti …………………………………………………
4c – U obecního úřadu ………………………………
5c – U čp.219 ……………………………………………………
6c – K vodní nádrži ……………………………………
7c – K hájovně …………………………………………………
8c – LDT Studená voda ………………………………

2,224
4,757
0,177
0,077
0,019
0,308
0,632
0,006

Mezisoučet:

8,200 km

km
km
km
km
km
km
km
Km

MK IV. třídy:
1d – Chodník
2d – Chodník
3d – Chodník
4d – Chodník

ke sportovišti ……………
ke hřbitovu ……………………
u obecního úřadu ………
u Obecního domu …………

Mezisoučet:

0,203
0,057
0,070
0,109

km
km
km
km

0,439 km

Obec Božanov celkem ………………………………… 8,639 km
Z celkové délky MK 8,639 km je MK s vozovkou 8,200 km, samostatně evidovaných
chodníků pak celkem 0,439 km.

7. DALŠÍ NAVAZUJÍCÍ EVIDENCE
Kromě evidenčních listů MK, uvedených v příloze pasportu, vede Obec Božanov samostatnou
evidenci mostů, veřejného osvětlení a dopravního značení.

8. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE NA ÚZEMÍ OBCE
Pozemní komunikace na území obce Božanov, 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 Obce Božanov jsou povinny udržovat pasport MK v aktuálním stavu a
v souladu s aktuálně platnými právními normami. Nejpodstatnější změnou pasportu, která
musí být zaznamenána bez zbytečného časového prodlení je zařazení další pozemní
komunikace na území obce do kategorie místních komunikací, popřípadě vyřazení stávající
místní komunikace z této kategorie.
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 kanceláři Obce Božanov, tj. na
adrese Obecní úřad Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov, 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 s režimem aktualizace podle zásad předcházející kapitoly pasportu.

