
Rozhodnutí

Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona 

è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon 

o pozemních komunikacích“) na základì pøedloženého Pasportu místních komunikací správního území 

obce Dubenec zpracovaného spoleèností SOMARO CZ, s. r. o., Støedisko Èeské Budìjovice, Planá 85, 

370 01 Èeské Budìjovice (dále jen „pasport místních komunikací“), schválení vlastníka pøíslušných 

místních komunikací dne .................... usnesením è. ……………….. zastupitelstva obce Dubenec 

v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích a § 2, 3 a 5 vyhlášky MDS 

è. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znìní (dále jen 

„vyhláška“), v souladu s § 67, 68 a 69 zákona è. 500/2004 Sb. v platném znìní (dále jen „správní øád“)

zaøazuje

pozemní komunikace oznaèené v pasportu místních komunikací pod evidenèními èísly:

katastrální území Dubenec

1c – 33c do kategorie místních komunikací III. tøídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních 

komunikacích)

1d – 14d do kategorie místních komunikací IV. tøídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních 

komunikacích)

Odùvodnìní:

Obec Dubenec zajistila v souladu § 5 vyhlášky zpracování pasportu místních komunikací, který byl 

pøedložen zastupitelstvu obce Dubenec, které ho dne ……………….. usnesením è. ……………….. 

schválilo. Z dùvodu, že v minulosti nebylo vydáno správní rozhodnutí o zaøazení pozemních komunikací, 

pøestože tyto komunikace byly pøi všech rozhodováních za místní komunikace považovány, protože tomuto 

úèelu sloužily, odpovídaly a byly tak i užívány. Protože pøedložený pasport pozemních komunikací splòuje 

požadavky § 5 odst. 3 vyhlášky a zaøazení místních komunikací do kategorie odpovídá § 6 zákona 

o pozemních komunikacích a § 2 a 3 vyhlášky rozhodl Obecní úøad Dubenec tak, jak je uvedeno ve výroku.
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Pouèení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnù od jeho doruèení odvolání ve smyslu § 81 a 82 správnímu 

øádu ke Krajskému úøadu Královehradeckého kraje, odboru dopravy a silnièního hospodáøství, 

Pivovarské námìstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Josef Huòat

starosta obce

Dubenec dne …………………

Pøíloha: Pasport místních komunikací
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SOUHRNNÝ PØEHLED KOMUNIKACÍ

2souèet m (m ) stávajících místních komunikací III. – IV. tøídy je:

5 657,0 m stávajících místních komunikací III. – IV. tøídy, z toho:
4 767,0 m stávajících místních komunikací III. tøídy
890,0 m stávajících místních komunikací IV. tøídy

226 557,7 m  stávajících místních komunikací III. – IV. tøídy, z toho:

2 25 001,3 m komunikací obslužných III. tøídy, z toho:
2 21 466,5 m místních komunikací s povrchem živièným

2 1 033,0 m místních komunikací s povrchem betonovým
2 2 339,5 m místních komunikací s povrchem nezpevnìným

2162,3 m  chodníkù pøíslušných k místní komunikaci III. tøídy, z toho:
2162,3 m  chodníkù s povrchem z betonové dlažby

2 1 556,4 m komunikací pro pìší IV. tøídy, z toho:
2 1 143,7 m místních komunikací s povrchem z betonové dlažby

298,7 m  místních komunikací s povrchem ze zámkové dlažby
2114,0 m  místních komunikací s povrchem z kamenné dlažby

26,0 m  místních komunikací s povrchem živièným
2194,0 m  místních komunikací s povrchem ostatním
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Závìreèná zpráva – Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích 

è. 13/1997 Sb. a provádìcí vyhlášky è. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zaøazeny stávající 

komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce Dubenec do pøíslušné tøídy místních 

komunikací, oèíslovány napø. 1c, 2c…, zmìøeny délky a šíøky, urèen povrch pøíslušné komunikace, 

doplnìno pøíslušenství komunikací napø. odvodnìní atd. Dále byly doplnìny stávající úèelové 

komunikace dle zákona o pozemních komunikacích è. 13/1997 Sb. a provádìcí vyhlášky è. 104/1997 

Sb. (§ 7 odst. 1) ve správním území obce Dubenec. Byly doplnìny pozemky (èísla parcel) pod 

jednotlivými místními komunikacemi dle mapových podkladù katastru nemovitostí ve správním 

území obce Dubenec a byl zhotoven pøehled vlastníkù pod tìmito komunikacemi.

Dubenec dne ………………..
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Operaèní plán zimní údržby místních komunikací
pro obec Dubenec

1.

Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmíròování závad ve sjízdnosti 

a schùdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povìtrnostními vlivy a jejich dùsledky a to 

tak, aby zimní údržba byla zajiš�ována s pøihlédnutím ke spoleèenským potøebám na stranì jedné 

a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejících ze schváleného rozpoètu 

obce na stranì druhé.

Obsahem plánu je proto specifikace èinnosti vlastníka místních komunikací s pøihlédnutím 

k platným právním pøedpisùm v této oblasti.

Ponìvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schùdnosti odstranit, nýbrž jen 

zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitì na celém správním území obce, 

stanoví tento plán i priority údržby, a to jak místní, tak i èasové. Tyto priority vyplývají ze stejné 

dùležitosti místních komunikací a z technických možností provádìní zimní údržby. 

Operaèní plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádìní 

prací spojených se zimní údržbou tìchto komunikací a zároveò je jedním z dùkazních prostøedkù pro 

posouzení odpovìdnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelùm komunikací 

z dùvodù závad ve sjízdnosti a schùdnosti.

2.

Vysvìtlení obsahu základních pojmù používaných v tomto plánu

Obecnì závaznými pøedpisy se rozumí:

Zákon è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“)

Vyhláška è. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“)

Zákon è. 97/2009 Sb., kterým se mìní zákon è. 13/1997 Sb.

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmíròování závad ve sjízdnosti a schùdnosti na 

tìchto komunikacích, které byly zpùsobeny zimními povìtrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 

vyhlášky).

Zimním obdobím pro úèely tohoto operaèního plánu se rozumí doba od 1. 11. do 31. 3. následujícího 

roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajiš�uje podle tohoto plánu. Pokud 

vznikne zimní povìtrnostní situace mimo toto období, zmíròují se závady ve sjízdnosti a schùdnosti 

bez zbyteèných odkladù pøimìøenì k vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatele zajiš�ujícího 

zimní údržbu komunikací.
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Sjízdnost místních komunikací je takový stav tìchto komunikací, který umožòuje bezpeènou jízdu 

silnièních a jiných vozidel pøizpùsobenou stavebnímu stavu a dopravnì technickému stavu 

komunikací, povìtrnostním podmínkám a jejich dùsledkùm (§ 26 odst. 1 zákona).

Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková zmìna ve sjízdnosti, kterou nemùže 

øidiè pøedvídat pøi pohybu vozidla pøizpùsobeném dopravnímu stavu a stavebnì technickému stavu 

komunikací, povìtrnostním situacím a jejich dùsledkùm (§ 26 odst. 6 zákona).

Schùdnost místních komunikací a prùjezdních úsekù silnic je takový stav tìchto komunikací, který 

umožòuje bezpeèný pohyb chodcù pøizpùsobený stavebnímu stavu a dopravnì technickému stavu 

komunikací, povìtrnostním situacím a jejich dùsledkùm (§ 26 odst. 2 zákona).

Závadou ve schùdnosti je taková zmìna ve schùdnosti, kterou nemùže chodec pøedvídat ani pøi 

pohybu pøizpùsobeném stavebnímu stavu a dopravnì technickému stavu komunikace, povìtrnostním 

situacím a jejich dùsledkùm (§ 26 odst. 7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací je obec (§ 9 odst. 1 zákona).

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finanèních 

prostøedkù, které mùže obec ze svého rozpoètu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimním období neudržují jednak pro 

jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou možnost 

zimní údržby.

Dodavatel zajiš�ující zimní údržbu místních komunikací – tímto dodavatelem je na základì 

smluvního vztahu spoleènost oprávnìná provádìt zimní údržbu.

Kalamitní situací se rozumí mimoøádné zhoršení sjízdnosti a schùdnosti, které vzniklo nadmìrným 

spadem snìhu zpravidla spojeným se silným vìtrem nebo mimoøádným vytvoøením náledí nebo 

námrazy, a to za pøedpokladu, že tyto živelné události zpùsobí nesjízdnost a neschùdnost místních 

komunikací na vìtšinì místních komunikací.
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Zákon è. 13 (po zmìnì zákona è. 97)

§ 27 odst. 1

Uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku nemají nárok na náhradu škody, 

která jim vznikla ze stavebního nebo dopravnì technického stavu tìchto pozemních 

komunikací.

odst. 2

Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé 

uživatelùm tìchto pozemních komunikací, jejichž pøíèinou byla závada ve sjízdnosti, pokud 

neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady zpùsobené 

povìtrnostními situacemi a jejich dùsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni pøedepsaným 

zpùsobem upozornit.

odst. 3

Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž pøíèinou byla závada ve 

schùdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady 

zpùsobené povìtrnostními situacemi a jejich dùsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni 

pøedepsaným zpùsobem upozornit.

odst. 5

Úseky silnic, místních komunikací a chodníkù, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajiš�uje sjízdnost a schùdnost odstraòováním snìhu a náledí, je vlastník povinen oznaèit 

podle zvláštního pøedpisu nebo provádìcího pøedpisu.

Vymezení takových úsekù silnic stanoví pøíslušný kraj svým naøízením a vymezení úsekù 

místních komunikací a chodníkù stanoví pøíslušná obec svým naøízením.

odst. 6

Obec stanoví naøízením rozsah, zpùsob a lhùty odstraòování závad ve schùdnosti chodníkù, 

místních komunikací a prùjezdních úsekù silnic.

- pøi chùzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmíròují závady ve schùdnosti, 

dbát zvýšené opatrnosti a vìnovat pozornost stavu komunikace (napø. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu 

stromù a budov apod.)
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3.

Kalamitní situace

Kalamitní situace vyhlašuje obecní úøad. Zajiš�ování sjízdnosti a schùdnosti se v této dobì 

provádí operativnì podle vývoje poèasí bez ohledu na poøadí údržby stanovené v mapové èásti plánu 

zimní údržby.

4.

Základní povinnosti vlastníka, dodavatele zajiš�ujícího zimní údržbu místních 

komunikací a uživatelù místních komunikací v zimním období

a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací

- zajistit potøebné finanèní prostøedky na provádìní zimní údržby

- uzavøít smlouvu (dohodu) s dodavateli prací potøebných pro provádìní zimní údržby

- kontrolovat vèasnost a kvalitu prací pøi provádìní zimní údržby

b) Základní povinnosti dodavatele zajiš�ujícího zimní údržbu místních komunikací

- zajistit vèasnou pøípravu na provádìní prací spojených se zimní údržbou

- v prùbìhu zimního období zmíròovat a odstraòovat závady ve sjízdnosti s pøihlédnutím 

k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací

- úzce spolupracovat pøi zajiš�ování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými 

zainteresovanými orgány

- kontrolovat provádìní všech prací spojených se zimní údržbou

c) Základní povinnosti uživatelù místních komunikací

- pøizpùsobit chùzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

5.

Základní povinnosti pracovníkù dodavatele zajiš�ujícího zimní údržbu místních 

komunikací

- úzce spolupracují s orgány obecního úøadu a policie

- pøi odstraòování snìhu musí provádìt výkony v poøadí stanoveném tímto plánem

- øídí a kontrolují výkon zimní údržby na místních komunikacích

- zúèastòují se vyšetøování dopravních nehod, u nichž je podezøení, že vznikly v dùsledku závad 

ve sjízdnosti nebo schùdnosti

- pøi vzniku kalamitní situace informují o této situaci obecní úøad a žádají o vyhlášení kalamitní 

situace
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6.

Spolupráce dodavatele zajiš�ujícího zimní údržbu místních komunikací 

s orgány mìstského úøadu, policie, správou a údržbou silnic a podniky

Obecní úøad informuje dodavatele zajiš�ujícího zimní údržbu místních komunikací 

o závadách ve sjízdnosti a schùdnosti, které jeho orgány zjistily, a zároveò kontroluje plnìní úkolù 

stanovených v tomto plánu.

Orgány policie informují prùbìžnì dodavatele zajiš�ujícího zimní údržbu místních komunikací 

o závadách ve sjízdnosti, které zjistily.

Dodavatel zajiš�ující zimní údržbu místních komunikací je povinen pøihlédnout pøi øízení prací 

pøi odstraòování závad ve sjízdnosti k informacím pøíslušného obecního úøadu a policie. K ohledání 

místa nehody na místní komunikaci pozve pøíslušník policie zástupce dodavatele zajiš�ujícího zimní 

údržbu místních komunikací a zástupce obecního úøadu vždy, kdy je podezøení, že k nehodì došlo (by� 

jen èásteènì) závadami ve sjízdnosti a schùdnosti.

Pøi posuzování pøíèin dopravních nehod zpùsobených øidièi dodavatele zajiš�ujícího zimní 

údržbu místních komunikací pøi pracích spojených se zimní údržbou bude vždy zkoumána otázka 

zavinìní, zejména s pøihlédnutím k výkonu práce, kterou øidiè provádìl (jízda po kluzké vozovce, 

snížená viditelnost pøi mlze a snìžení, oprávnìní vyplývající z použití výstražného svìtelného 

znamení, jízda závìjemi, nesprávnì zaparkovaná vozidla apod.).

7.

Základní technologické postupy pøi zmíròování závad ve sjízdnosti místních 

komunikací

Odklízení snìhu mechanickými prostøedky je z ekologického i ekonomického hlediska 

nejvhodnìjší technologií zimní údržby.

S odklízením snìhu se zaèíná v dobì, kdy vrstva napadlého snìhu dosáhne 5 cm. Pøi trvalém 

snìžení se odstraòování snìhu opakuje.

8.

Schvalovací doložka obce Dubenec

Operaèní plán zimní údržby místních komunikací pro správní území obce Dubenec byl 

projednán a schválen zastupitelstvem obce Dubenec usnesením è. ……………….

ze dne ………………..
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Organizace zimní údržby

1. Mapová èást:

a. legenda, mapa

2. Textová èást:

a. soupis stanoviš� mechanismù (s uvedením poètù a druhù mechanismù)

b. poøadí dùležitosti zimní údržby, lhùty pro zmíròování závad ve sjízdnosti místních 

komunikací – viz tabulka 1

c. zimní údržba komunikací pro pìší

d. stanovení úsekù místních komunikací, kde se neprovádí zimní údržba z hlediska 

malého dopravního významu nebo pro technické a ekonomické možnosti

e. zpùsob provádìní zimní údržby

f. èištìní komunikací po zimní údržbì
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2. Textová èást

a) Soupis stanoviš� mechanismù (s uvedením poètù a druhù mechanismù)

Dubenec  – 1x traktor se závìsnou radlicí

b) Poøadí dùležitosti zimní údržby, lhùty pro zmíròování závad ve sjízdnosti místních 

komunikací, odstavných ploch

tabulka 1

c) Zimní údržba komunikací pro pìší

V zimním období zajiš�uje údržbu místních komunikací IV. tøídy obec.

d) Stanovení úsekù místních komunikací, kde se neprovádí zimní údržba z hlediska malého 

dopravního významu nebo pro technické a ekonomické možnosti

Místní komunikace 11d.

Úèelové komunikace navržené v mapové pøíloze plánu zimní údržby – viz mapa.

e) zpùsob provádìní zimní údržby

1. Zimní údržba je provádìna traktorem a závìsnou (snìhovou) radlicí. V pøípadì snìhové vrstvy je 

provedeno odstranìní snìhové vrstvy traktorem a závìsnou (snìhovou) radlicí.

2. Pøi kalamitních situacích (velký spad snìhu, prudký vítr, tvoøení snìhových jazykù, závìjí):

Poøadí 
dùležitosti

Oznaèení místních komunikací Lhùty pro zmíròování závad ve 
sjízdnosti místních komunikací

I rychlostní a sbìrné komunikace 
s linkovou osobní pøepravou, pøíjezdové 
místní komunikace a další významné 
místní komunikace

do 4 hodin

II sbìrné místní komunikace nezaøazené do 
I. poøadí a dùležité obslužné místní 
komunikace

do 12 hodin

III ostatní obslužné místní komunikace po ošetøení místních komunikací 
I. a II. poøadí, nejpozdìji do 48 hodin

neudržované místní komunikace, na nichž není tøeba 
vykonávat zimní údržbu z dùvodu 
dopravní bezvýznamnosti (na tuto 
skuteènost obec upozorní uživatelem 
zpùsobem v místì obvyklým)

neudržují se
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V pøípadì, že se postup v bodì 1 ukáže v daných podmínkách jako nedostaèující, vyrozumí neprodlenì 

odpovìdný pracovník starostu obce, který zajistí nasazení další výpomoci v kalamitních situacích a to 

nasazení další mechanizace dle potøeby. Tìmito prostøedky se zajistí hrubé odstranìní snìhu, a pokud 

dané podmínky dovolí, následuje doèištìní traktorem a snìhovou radlicí. 

f) Èištìní komunikací po zimní údržbì

Èištìní komunikací se provádí po zimním období v tìchto termínech:

1. na místních komunikacích III. tøídy nejpozdìji do 31. kvìtna (odstranìní zbytkù zdrsòovacích 

materiálù, oèištìní dopravních znaèek a zaøízení apod.)

2. v období do 30. listopadu odstranìní spadaného listí a zajištìní funkènosti odvodnìní

Odpovìdnost vlastníka místních komunikací je dána zákonem o pozemních komunikacích (zákon 

è. 13/1997 Sb. v platném znìní a to zejména § 26, 27, 28 a 29).

Dubenec dne ……….



Pasport místních komunikací - obec Dubenec

Závìreèná zpráva – Pasport místních komunikací
pøíloha è. 1 – Plán zimní údržby komunikací

Pasport místních komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích è. 13/1997 Sb. 

a provádìcí vyhlášky è. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zaøazeny komunikace dle § 40 odst. 5a ve 

správním území obce Dubenec do pøíslušné tøídy místních komunikací, oèíslovány napø. 1c, 2c atd.

Na základì pasportizace místních komunikací byl zhotoven mapový plán zimní údržby dle zákona 

o pozemních komunikacích è. 13/1997 Sb. § 26, 27, 28 a provádìcí vyhlášky è. 104/1997 Sb. § 42 

odst. 2, § 46, 47, pøíloha è. 6 bod 3, pøíloha è. 7 bod 6.

Dubenec dne ………………..
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