Zadavatel : Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice

Okres : Hradec Králové
Kraj : Královéhradecký

PASPORT MÍSTNÍCH A VEŘEJNÝCH ÚČELOVÝCH
KOMUNIKACÍ OBCE VÝRAVA
A. TECHNICKÁ ZPRÁVA
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1

Identifikační údaje

1.1

Označení stavby
Název:

Pasport

místních

a

veřejných

účelových

komunikací v obci Výrava

1.2

Místo:

místní a účelové komunikace v katastru obce Výrava

Katastrální území:

Výrava [787671]

Okres:

Hradec Králové

Kraj:

Královehradecký

Údaje o zadavateli
Jméno a adresa:

Obec Výrava, Výrava 116
503 03 Smiřice

1.3

IČO:

006 53 331

Datová schránka:

ccaa9kh

Starosta obce:

Michal Konečný

Telefon:

495 431 021

E-mail:

starosta@vyrava.cz

www:

www.vyrava.cz

Údaje o zpracovateli
Zpracovatel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10
IČO:
28860080
Telefon:

773 600770

Zodpovědný řešitel:

Ing. Miroslav Kučera
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Úvod
Předmětem dokumentace je vytvořit přehled místních a účelových komunikací
v katastrálním území obce Výrava. Dle § 9 odst.4 zákona č.13/1997 Sb o pozemních
komunikacích v platném znění provádí obec Výrava evidenci místních a veřejných účelových
komunikací formou pasportu způsobem stanoveným v § 5 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.
Objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a na jejich údržbu si Obec
eviduje zvlášť dle jednotlivých komunikací. Obec vede plán zimní údržby.
Součástí dokumentace je i pasport stávajícího svislého dopravního značení.
Obecní úřad Výrava je silničním správním úřadem pro místní a veřejné účelové
komunikace na území obce Výrava (katastrální území Výrava) ve smyslu § 40 odst. 5 písm. c
zákona č.13/1997 Sb.
Pasport je tvořen popisem komunikační sítě, tabulkovým přehledem a mapovou částí.
Zpracovaná dokumentace řeší zatřídění komunikační sítě, evidenci a její parametry.
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Použité podklady
K zpracování pasportu byly použity následující podklady a zdroje :
- Katastrální mapa – mapový podklad
- Ortofotomapy – prohlížeč
- Katastr nemovitostí - prohlížeč
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Popis komunikační sítě
Obec Výrava leží v Královéhradeckém kraji, 15 km severovýchodně od Hradce Králové
v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Obec se skládá ze dvou částí, obce Výrava
a místní části Dolní Černilov. Za obcí, která leží v rovině, se rozkládá nízká vrchovina Hřiby.
Spádová oblast je Hradec Králové, kde jsou téměř všechny úřady s působností pro obec
Výrava.
Přes území obce Výrava prochází komunikace regionálního a místního významu. Jedná
se o silnici II. třídy II/299 a III. třídy III/2992, III/2991.
Základní síť tvoří 4 místní komunikace (MK) III.třídy – vozovky v celkové délce cca 1,029
km, 6 MK IV.třídy – chodníky v celkové délce cca 2,309 km , 2 MK IV.třídy – obytné zóny
v celkové délce cca 0,661km. Na síť místních komunikací navazuje 38 veřejných účelových
komunikací (UK) o celkové délce cca 14,194 km. Na území obce Výrava je celkem 51 místních
a veřejných účelových komunikací o celkové délce cca 18,193km.
Obec Výrava zajišťuje prostřednictvím komunikační sítě dopravní obslužnost
jednotlivých částí obce. Prostřednictvím sítě není zajišťována přímá obslužnost všech pozemků
v obci. Přístup k jednotlivým pozemkům může být zajištěna i jinými právními způsoby (věcná
břemena apod.)
Dané struktuře komunikační sítě odpovídá jejich stavební provedení. Místní a účelové
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komunikace jsou určeny především pro vozidla do hmotnosti 3,5t. Vjezd nákladních vozidel nad
3,5t je nutné omezovat. Chodníky jsou pouze pro provoz chodců a v místě vjezdu
k nemovitostem pro vozidla do 3,5t.

Údržbu místních a veřejných účelových komunikací včetně zimní údržby zajišťuje
vlastník těchto komunikací. Obec Výrava zajišťuje zimní údržbu externí firmou.
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Charakteristika pasportizované komunikační sítě
Místní komunikace III.třídy - vozovky jsou značeny postupně 1c, 2c …… a jsou
charakterizována těmito údaji :
-

Pořadové číslo
Číslo MK
Místo napojení
Staničení
Úsek komunikace od – do
Celková délka komunikace
Konstrukce – povrch
Vozovka – zatížení, délka, prům.šířka, plocha

Místní komunikace III.třídy – chodníky jsou značeny postupně 1d, 2d …… a jsou
charakterizována těmito údaji :
-

Pořadové číslo
Číslo MK
Místo napojení
Staničení
Úsek komunikace od – do
Celková délka komunikace
Konstrukce – povrch
Chodníky – kde jsou vedeny, délka, prům.šířka, plocha

Místní komunikace III.třídy – obytné zóny jsou značeny postupně 1e, 2e …… a jsou
charakterizována těmito údaji :
-

Pořadové číslo
Číslo MK
Místo napojení
Staničení
Úsek komunikace od – do
Celková délka komunikace
Konstrukce – povrch
Vozovka - zatížení, délka, plocha
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Veřejné účelové komunikace jsou značeny postupně ÚK1, ÚK2 …… a jsou charakterizována
těmito údaji :
-

Pořadové číslo
Číslo MK
Místo napojení
Staničení
Úsek komunikace od – do
Celková délka komunikace
Konstrukce – povrch
Vozovka – zatížení, délka, prům.šířka, plocha

Zpracoval : Ing.Kučera M.
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