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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.1 Identifikační údaje
1.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby:

Pasportizace místních komunikací - obec Patokryje

b) místo stavby:

k.ú. Patokryje, okres Most

1.1.2

Údaje o vlastníkovi

b)

Obec Patokryje, č.p. 35, Patokryje, 434 01, IČ : 00266124

1.1.3

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a)

Projektant:

REAL INVESTA spol. s r.o., M. Alše 2101, 434 01 Most
Ing. Jan Svitavský
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČAO : 0400645

2. Úvod
Pasport místních komunikací obce Patokryje byl zpracován na základě objednávky od obce
Patokryje. Cílem tohoto pasportu bylo dle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 v aktuálním
znění a provádějící vyhlášky č. 104/1997 Sb. v aktuálním znění, vytvořit jednoduchý grafický podklad.
Podkladem pro grafické zpracování byla stávající katastrální mapa obce Patokryje.
Obec Patokryje se nachází v okrese Most, v Ústeckém kraji asi 5km východně od centra
města Most, při pravém břehu říčky Srpiny, která spolu se železniční tratí odděluje Patokryje od
sousedních Obrnic. V obci žije cca 450 obyvatel.
3. Základní přehled
POZEMNÍ KOMUNIKACE VYŠŠÍ TŘÍDY – SILNICE
Intravilánem obce Patokryje prochází silnice III.třídy č. 25311. Komunikace je v majetku
Ústeckého kraje, oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem má Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace. Tato silnice není zahrnuta do evidence pasportu místních komunikací
obce Patokryje. V grafickém znázornění barva žlutá.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE (MK)
Místní komunikace I.třídy (rychlostní místní komunikace)

– není

Místní komunikace II.třídy (sběrné komunikace)

– není

Místní komunikace III.třídy (obslužné komunikace)

– označení 1c – 15c (barva hnědá)

Místní komunikace IV.třídy (kom.nepřístupná silničnímu provozu) - označení 1d – 15d (barva fialová)
Komunikace IV.třídy jsou komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (chodníky)
nebo na které je umožněn smíšený provoz (pěší, obytné zóny).
ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
Podle zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích je účelová komunikace pozemní
komunikace, která 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.
Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která
slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného provozu nebo objektu. Tato účelová
komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo
provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.
Podle § 63 odst. 1 zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny „obce vedou přehled o
veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti“.
MOSTY
V intravilánu obce je evidována jedna mostní konstrukce, a to přes řeku Srpinu.
Pasport místních komunikací obce Patokryje je rozdělen na grafickou část a na tabulkou část.
GRAFICKÁ ČÁST:
Místní komunikace jsou v grafické části zakresleny takto:
Místní komunikace I. třídy
Místní komunikace II. třídy
Místní komunikace III. třídy
Místní komunikace IV. třídy

- zeleně (není)
- oranžově (není)
- hnědě
- fialově

Účelová komunikace

- šedě

- označení písmenem „a“
- označení písmenem „b“
- označení písmenem „c“
- označení písmenem „d“

V grafické části je také pro lepší orientaci vyznačena silniční síť:
Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

- červeně (není)
- modře (není)
- žlutě

Grafická část je zakreslena do map katastru obce v měřítku 1: 5000, 1: 1500, 1: 1000.
TABULKOVÁ ČÁST:
V tabulková část je rozdělena na tabulku s výměry a na tabulku s místopisem.
Tabulka s výměry obsahuje celkový přehled místních komunikací a chodníků kde je přehledně
uvedena celková délka mk, průměrná šíře mk, povrch, vlastník mk, pozemkovou parcelu mk.
Tabulka s místopisem obsahuje protokol o zaměření mk, kde jsou po staničení v metrech zaevidovány
šířky mk, kanalizační šachty (v tab. uvedeno jako kanál), veřejné osvětlení, vodoměrné šachty (v tab.
uvedeno jako voda), patníky, zábradlí, chodníky příslušné k mk, žlaby, napojení na mk, odstavné
plochy, vjezdy, kont.stání, změny povrchů (dlažba, ACO, beton), bet.obrubníky, odvodňovací žlaby,
příkopy….
Dělení povrchů mk:
1 - výborný stav (nový povrch)
2 - dobrý stav (lehce porušený povrch po opravě ing.sítí – není nutná oprava)
3 – vyhovující stav (porušený povrch, lokální výtluky – ideální lokální oprava)
4 – nevyhovující stav (porušený povrch, výtluky, dožívající stav – nutná celková rekonstrukce)
5 – havarijní stav

Druhy pozemků:
op/ok
op/s
op/jp
op/z
op/sr
or
zp
s

- ostatní plocha / ostatní komunikace
- ostatní plocha / silnice
- ostatní plocha / jiná plocha
- ostatní plocha / zahrada
- ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha
- orná půda
- zastavěná plocha a nádvoří
- silnice

PŘÍLOHA:
fotodokumentace
POZNÁMKY:
OPRAVY KOMUNIKACÍ:
2016

- oprava mk s označením 2c – náklady na opravu 1,1mil

