
EVIDENCE  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ  OBCE 

 

Rudoltice 

 
(dle zákona číslo 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a 

vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších změn). 

 

Správa a dozor 

 

Obec Rudoltice 
 

a) Rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o 

vyřazení místních komunikací z této kategorie. 

b) Projednává přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu. 

c) Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací. 

d) Působením místně příslušných úřadů – Městského úřadu, odboru dopravy a silničního 

hospodářství Lanškroun a Městského úřadu, odboru stavebního úřadu Lanškroun zajišťuje 

vykonávání dohledu odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru stavebního úřadu 

ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (stavební 

povolení, stavební uzávěry, překopy, rekonstrukce apod.). 

 

 

Označení místních komunikací 

 

I. 

 

1) Místními komunikacemi I. třídy jsou rychlostní místní komunikace a dopravně 

nejvýznamnější sběrné komunikace v obci. 

2) Místními komunikacemi II. třídy  jsou sběrné komunikace, které spojují části obce 

navzájem nebo napojují obce, popřípadě města, případně jejich části na pozemní 

komunikace vyšší třídy nebo kategorie. 

3) Místními komunikacemi  III. třídy  jsou obslužné místní komunikace v obci umožňující 

přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů např. příjezd k jednotlivým obytným 

domům, kulturním a sportovním zařízením, objektům služeb a dalším zařízením, pokud 

jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel. 

4) Místními komunikacemi  IV. třídy  jsou samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické 

stezky, cesty v  chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné 

komunikace, parkoviště, obytné a pěší zóny, polní a lesní cesty a komunikace nepřístupné 

provozu silničních motorových vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz. 

 

 

II. 

 

Pro evidenční účely jsou místní komunikace označeny arabskými číslicemi počínaje číslem 1, 

a to zásadně odděleně pro každou třídu místní komunikace. K označení třídy se používá 

alfabetický znak: 

a)  pro místní komunikaci I. třídy písmeno  a) např. 1a, 2a 
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b)  pro místní komunikaci II. třídy písmeno b) např. 1b, 2b 

c) pro místní komunikaci III. třídy písmeno c) např. 1c, 2c             

d) pro místní komunikaci IV. třídy písmeno d) např. 1d, 2d 

 

 

 

Evidence místních komunikací 
 

1) Základní evidencí komunikací je pasport, který vede obec. 

2) Rozsah a způsob vedení pasportu místních komunikací stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 

zákona 13/1997 Sb.). 

3) Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací 

I. až IV. třídy v km, počet a celkovou délku mostů a lávek na nich v km a objem 

finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. 

 

 

Přílohy:   - pasport místních komunikací, mostů a lávek s označením evidenčních čísel a třídy   

                      komunikací pro k.ú. Rudoltice 

- mapové podklady s vyznačením místních komunikací a legendou 

 

 

 

Schválilo Zastupitelstvo obce Rudoltice dne: 11.2.2016 

Usnesením číslo: ZO/4/11/02/2016 

 

 


