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Rozhodnutí - pasport místních komunikací 

   

Rozhodnutí 
  

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 

  

Obecní úřad Voděrady, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.a/ zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pozemních komunikacích“), na základě předloženého Pasportu místních komunikací 

správního území obce Voděrady, zpracovaného firmou Geodézie – Topos, a.s., Pulická 377, 

518 01 Dobruška (dále jen „pasport místních komunikací“), schválení vlastníka příslušných 

místních komunikací dne 15.6.2017 usnesením č. 70 zastupitelstva obce Voděrady v souladu 

s ustanoveními § 3, odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích a § 2, 3 a 5 vyhlášky 

MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, v platném znění 

(dále jen „vyhláška“), v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č.500/2004 Sb. v platném znění (dále 

jen „správní řád“) 

  

Zařazuje 

  

Pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací pod evidenčními čísly: 

Katastrální území Vojenice  
1c–5c do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.3, písm.c) zákona o 

poz.komunikacích) 

1d–3d do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.3, písm.d) zákona o 

poz.komunikacích) 

Katastrální území Nová Ves  
4d–11d do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.3, písm.d) zákona o 

poz.komunikacích) 

Katastrální území Vyhnanice  
6c–7c do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.3, písm.c) zákona o 

poz.komunikacích) 

12d–15d do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.3, písm.d) zákona o 

poz.komunikacích) 

Katastrální území Voděrady  
8c–12c do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.3, písm.c) zákona o 

poz.komunikacích) 

16d–30d do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.3, písm.d) zákona o 

poz.komunikacích) 

Katastrální území Ježkovice  
13c do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.3, písm.c) zákona o 

poz.komunikacích) 

31d do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.3, písm.d) zákona o 

poz.komunikacích) 
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Katastrální území Uhřínovice  
14c–17c do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.3, písm.c) zákona o 

poz.komunikacích) 

32d–34d do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.3, písm.d) zákona o 

poz.komunikacích) 

 

Odůvodnění: 

Obec Voděrady zajistila v souladu § 5 vyhlášky zpracování pasportu místních komunikací, 

který byl předložen zastupitelstvu obce a dne 15.6.2017 jej usnesením č. 70 schválilo 

zastupitelstvo obce Voděrady. Z důvodu, že v minulosti nebylo vydáno správní rozhodnutí o 

zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace podle § 3, odst. 1 zákona o 

pozemních komunikací, přestože tyto komunikace byly při všech rozhodováních za místní 

komunikace považovány, protože tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly tak i užívány. 

Protože předložený pasport pozemních komunikací splňuje požadavky § 5, odst. 3 vyhlášky a 

zařazení místních komunikací do kategorie odpovídá § 6 zákona o pozemních komunikací a § 

2 a 3 vyhlášky rozhodl OÚ Voděrady tak, jak je uvedeno ve výroku. 

  

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a 82 

správnímu řádu ke Krajskému úřadu – Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím OÚ 

Voděrady. 

  

  

  

 

 

……………………. …………………… 

                                                                                               

místostarosta obce      starosta obce  

  

        

Voděrady dne 15.6.2017 

  

  

Příloha: Pasport místních komunikací k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Voděradech. 

 

 

 

Vyvěšeno : ………… 

 

Sňato :…………… 

 


