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Veřejná vyhláška ze dne 28.6.2017
o zaŕazenípozemních komunikací v k.ú. obce Dobřejovice do kategoľie místních
komunikací
obecní úřad Dobřejovic, Na Návsi 26,25l 01 Dobřejovice' jako věcně a místně příslušný silniční
správní orgán podle $40' odst. 5, písm. a) zákona |3lI997 o pozemních komunikacích ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích")jako příslušný oľgán
k zaÍazovźlnípozemních komunikací do kategorie místníkomunikace v souladu s ustanovením $3
odst. l zákona o pozemních komunikacích v Íízenio Žádosti obce Dobřejovice, Na Návsi 26,25l
01 Dobřejovice, IČo: 0O24OI41, zę dne 6.4.2017, č, j. l%4lzol7louDB, vydává toto

rozhodnutí
Pozemní komunikace se zařazují do kategorií místníchkomunikací podle Pasportu místních
komunikací, kteľý je přílohou tohoto ľozhodnutí.

odůvodněnĺ
Dną6.4.20l7 podala obec Dobřejovice Žádost o zařazení vybraných komunikacĺ ve spľávním území
obc\Dobřejovice podle dokumentu
místníchkomunikací" do kategorie místní
',Paspoľt
komuňikace. Z dostupných podkladů se mázaprokázané, že všechny komunikace navrženék
zaÍazeníjako místníkomunikace jsou ve vlastnictví obce Dobřejovice' Dokladem jsou výpis
z katastru nemovitostí' a doklady, Že obec v minulosti komunikace vybudovala nebo pŕevzala a
vynakládá |rnanění pľostředky na jejich údľŽbu a opravy. SlouŽí pÍevážnémístnídopľavě nauzemi
obce a jejich uľčení,dopravní význam a technické vybavení splňují podmínky pro zatazení do této
kategoľie. PředloŽený Paspoľt místníchkomunikací splňuje poŽadavky $5 odst. 3 vyhlášky
Ministerstva dopľavy č,. l04l1997 Sb. z23.4'1997, kteľou se provádi zákon o pozemních
komunikacich azařazení místníchkomunikací odpovídá $6 zákona o pozemních komunikacích a $2
a 3 vyhlášky' rozhodl obecní úřad Dobřejovice tak,jakje uvedeno ve výroku.
Účinnost
Tímto rozhodnutím dochází k souladu ťyzickéhostavu se stavem právním a k odstranění
pochybností, zda jde o místnínebo účelovoukomunikaci. Zároveň nabytím účinnostitohoto
rozhodnutí se ľušívšechna předchozí rozhodnutí o zaÍazenímístníchkomunikací.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá dle $ 12 odst. 2 zákonač,. 12812000 Sb. účinnostidnem
jejího vyhlášení,tj. dnem vyvěšenína úřední desce obce Dobřejovice.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice Se na svém jednání ze dne 22.6.2017 usneslo usnesením č.

2017l32l04vydatvsouladusustanovením$l0písm.d),$35a$84odst.2písm.h),zákonač.

12812000 Sb.' o obcích (obecní zřizeni), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen ,,vyhláška").

Jan Kĺejčí

VyvěŠeno na Úřední desce oÚ oonrejovice 28.6.2017
Sejmuto z Úřední desky oÚ oonrejovice 15.7.2017

Ing.

Jiří

PASPORT

KOMUNIKA v
- aktualizováno k 31. 5.2017
Seznam pozemních komunikacízaŕazenÝch do kateporie místníchkomunikací III. a

IV. třídv:

-

v r. 2003 veřejnou vyhláškou: Skalická' Nad Hliníkem, K Lesíku, U Kapličky,Btezová,
Na Průhoně, Příěná' Polní, Żitná, Lipová, Hoľní;
ľozhodnutímo zatŕidění komunikace: ľameno Příčné,Vačkářova, Šípková,Na Dľaškách,
V Porostlým, Nad Mlýnským rybníkem, Spoľtovní

1. SKALICKÁ

- komunikace je opatřena Živičným povľchem, olemována kľajníky a v celé

délce odvodněna do dešťovékana|izace.

V komunikaci jsou uloŽeny všechny sítě: vodovod, splaškovákanalizace, dešťová kanalizace,

plyn, elektro, telefon.
Místníkomunikací je po ěp. 66 - ukoněena je pľostľanstvím s třídícĺmikontejnery.
9d ep. 66 k čp. 58 je jiŽ komunikací účelovou'kteľá vede přes mostek.
Usek vpľavo od čp. 60 k čp. 52 a73je komunikací úěelovou.
Celková délka místníkomunikace je 370 m, šíře 6 m

2. NAD HLINÍKEM - jedná

se o ulici v zástavbě (dva na sebe kolmé úseky tvaru L).
Povľch tvoří živice, olemovaná kľajníky a v celé délce odvodněná dešťovoukanalizaci.
Celková délka místníkomunikace je l2I m, š 5 m.

K LESÍru -

komunikace je pokĺyta asfaltem. V komunikaci je vodovod, splašková
kanalizace. Komunikace je odvodněna starou dešťovou, zč,ásti funkční,kanalizacĹ
Délka místníkomunikace je 2l0 m k čp. 48, š. 4 m - dále pokľaěuje do lesíka jako
komunikace účelová. Do odbočky k lesíku jsou poloŽeny odvodňovací ž|aby.

3.

4. U KAPLIčKY - komunikace S poměrně velkým dopravnim významem, povľch tvoří
živič:nýpovľch. V komunikaci je vodovod, splašková kanalizacą telefon. Není dešťová
kanalizace. Elektřina je vedena vľchem.
Délka místníkomunikace je 275 ffi, š. 6 m. Různě členitá. Umístěny jsou zde třídící
kontejnery.

BŘEZovÁ -

komunikace je opatřená povrchem ze zźlmkovédlažby. Je odvodněna
dešťovoukanalizaci. V komunikaci je veden vodovod, splašková kaĺalizace' PlYn, telefony,
elektřina.
Délka místníkomunikace je 239 m, š. 5 m.

5.

6. NA PRŮHONĚ - Povrch komunikace je opatřen LA s vtiskovaným povrchem dlažby od
křiŽovatky s ulicí U Kapličky k čp. 101 a dále zámkovou dlažbou ažkčp.2l0Hoľníulice.
Je z části odvodněna dešťovou kanalizaci oddílnou i jednotnou splaškovou a dešťovou.
Dešt'ová kanalizace je většinou vedena v zeleném pásu. V komunikaci je uložen dále
vodovod, plyn' elektřina a telefony. Na komunikaci jsou 2 montované zpomalovací prahy. U
komunikace jsou umístěnétřídícíkontejneľy.
Celková dólka komunikace je 387 m, š. 5 m.

z. ľŘÍČľÁ-

komunikace je opatřená povrchem ze zámkové d|ažby, část komunikace mezi
ulicemi Polní a v Poľostlým v délce přibližně 80 m je pouze zpevněna, bezfinálního povľchu.
odbočka vpľavo je v délce 55 m.
Celková délka včetně odbočky je 280 m, š. 4 m.

8. POLNI - komunikace opatřená povrchem zę zámkové dlažby. po poloŽení. V komunikaci
je veden vodovod, splašková kanalizace, plyn, elektrika a telefony.
Délka místníkomunikace je 245 m, š 5 - 8 m. od Pľůhonuje MK ľozšířenao moŽnost
paľkování.
q.

ŽlrľÁ

- komunikace opatřená povrchem v zámkové dlaŽbě.
IS, není oddílná dešťová kanalizace.
Celková délka komunikace je 320 m, š. 5 m s variabilními prvky.

V komunikaci jsou všechny

10. LPovÁ - komunikace obkľužujícízelenou plochu, opatřená zámkovou dlažbou.
V komunikaci jsou všechny IS kromě dešťovékanalizace oddílné.
Délkamístníkomunikace je 490 m, š.4 m. Střed je ľozdělen na jižnía severní větev. Větve

jsou jednosměrné.
11.

HORNÍ - komunikace je

12.

vAČKÁŘovł

opatřena Živičným povrchem.

Délka místní komunikace je 400 m, š. 5 m. Po celé délce se táhne šiľokýchodník, kteý je
lživaný jako odstavné paľkoviště. odstavné parkoviště je i v homí části s označenými
parkovacími místy. V komunikaci jsou zabudovány dva zpomalovací prahy. V komunikaci
jsou uloženy všechny IS kromě oddílné dešťovékanalizace. Postupně probíhá zástavba RD
na volné stľaně silnice. Na hoľnímokľaji komunikace jsou umístěny třídícíkontejneľy'
Komunikace opatřená zámkovou dlaŽbou. V komunikaci jsou uloŽeny veškeré IS. Délka 565,
šířka6 m + jednostranný chodník + zelený pás na druhé stľaně.

t:.

ŠÍprovÁ

14.

NA

Komunikace ve tvaru T opatřená Živičným povrchem. V komunikaci jsou uloŽeny veškeľéIS
s výjimkou oddílnédešťovékanalizace. Délka I45 m, šířka 6 m + chodník.

onłŠxÁcH

Komunikace tvaru elipsy opatřená zámkovou dlaŽbou. V komunikaci jsou uloŽeny veškeľéIS
s výjimkou oddílnédešťovékanalizace. Délka 365 m, š. 6 m + chodník.
15.

v PoRosTLÝM

Komunikace opatřená zámkovou dlaŽbou. V komunikaci jsou uloŽeny veškeréIS. Splašková
kanalizaceje tlaková. Dešťová kanalizaceje svedena do Příčnéulice. Délka I7O m, š. 6 m +
chodník.
16. NAD MLÝNsKÝnĺ RyľľÍrnnĺ
Komunikace je opatřená zámkovou dlaŽbou. V komunikaci jsou uloženy veškeréIS.
Splašková kanalizaceje tlaková, napojená do ulice Čestlická. Dešťová kanalizaceje svedena
do místnívodoteče, která následně rrtéká do Dobřejovického potoka a spodního rybníka.
Délka hlavní ulice Ż57 m, šířka8, vedlejšíl32 m, šířka 4.
17.

SPoRTovNÍ

Komunikace je místníkomunikací po odbočenído ul. Żitne a Lipovó. Její pokľačováníje
zaŕazeno mezi komunikace účelové.Je opatřená zámkovou dlaŽbou.
Délka hlavní ulice . ...m, š. .. ... m.
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UCELOVE KOMT'NIKACE
1.

Kaštanová

3.

U Paľku

Ż.U Zámku
4. U Potoka
5.

U KříŽku

6. Slepá
7. Sportovní (část)
8.

9.

Polní cesty PCNl' PCN2, PCR/4

K Tescomě
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