PASPORT KOMUNIKACÍ
OBEC LUKOV

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Na základě objednávky Obce Lukov bylo provedeno grafické a statistické zpracování
podkladů pro Pasport místních komunikací v obci Lukov.
Podkladem pro grafické zpracování byla stávající katastrální mapa a digitální technická mapa
obce Lukov ze zdrojů dodavatele.
Popisné a statistické údaje byly získány ze zdrojů objednatele, technické prvky byly zjištěny
z dostupných materiálů archivu obce a přímou pochůzkou v terénu. Rozsah zpracování
pasportu obce byl konzultován s místostarostou obce Lukov.
Pasport komunikací obce Lukov – základní přehled
Pozemní komunikace vyšší třídy
Intravilánem obce prochází silnice II.třídy č. 489/II a silnice III.třídy č.49015/III.
Obě komunikace jsou v majetku Zlínského kraje, oprávnění hospodařit se svěřeným
majetkem kraje má Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.
Tyto silnice nejsou zahrnuty do evidence pasportu komunikací obce Lukov, tabulka i
grafické vyznačení slouží jako informativní, pro doplnění celkové situace.
V grafickém znázornění barva šedá.
Místní komunikace (MK)
Místní komunikace I.třídy (rychlostní místní komunikace) - není
Místní komunikace II.třídy (sběrné komunikace)
- označení 1b – 7b
V grafickém znázornění barva fialová,
chodníky příslušné ke komunikaci – barva tmavě fialová.
Místní komunikace III.třídy (obslužné komunikace)
- označení 1c – 38c
V grafickém znázornění barva modrá,
chodníky příslušné ke komunikaci – barva tmavě modrá.
Místní komunikace IV.třídy (sběrné komunikace)
- označení 1d – 24d
Pro přehlednost jsou komunikace IV.třídy v evidenci rozděleny do dvou skupin, z nichž jednu
tvoří pouze chodníky (v grafickém znázornění barva okrová) a do druhé jsou zařazeny ostatní
plochy, jako například parkoviště, veřejné prostranství apod. (v grafickém znázornění barva
zelená)
Místní komunikace evidované v pasportu místních komunikací jsou v majetku a správě
objednatele.
Mosty
V intravilánu obce jsou evidovány 4 mostní konstrukce, z toho 3 mosty jsou na místních
komunikacích a 1 most na silnici 489/II.
Evidence a označení místních komunikací bylo provedeno v souladu se Zákonem č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a Vyhlášky č.104/1997 sb., kterou se Zákon o
pozemních komunikacích provádí.
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Technická zpráva
Pasport komunikací – pasportní tiskopis se souhrnými statistickými informacemi
Pasport místní komunikace – pasportní tiskopis pro každou MK III. A IV.třídy
Přehled (tabulka) místních komunikací (II.třída) s uvedením čísla MK, názvu MK (dle
požadavku objednatele), délky MK podle druhu povrchu, průměrné šířky komunikace a
vozovky, celkové délky MK, případně délky MK v extravilánu. Přehled současně
eviduje i mostní konstrukce na MK a chodníky, které přísluší k dané místní komunikaci.
Přehled (tabulka) místních komunikací (III.třída) s uvedením čísla MK, názvu MK (dle
požadavku objednatele), délky MK podle druhu povrchu, průměrné šířky komunikace a
vozovky, celkové délky MK, případně délky MK v extravilánu. Přehled současně
eviduje i mostní konstrukce na MK a chodníky, které přísluší k dané místní komunikaci.
Přehled (tabulka) místních komunikací (IV.třída) – samostatně evidované chodníky
s uvedením čísla MK, názvu MK (dle požadavku objednatele), délky MK podle druhu
povrchu, průměrné šířky komunikace a celkové délky MK.
Přehled (tabulka) místních komunikací (IV.třída) – ostatní samostatně evidované
veřejné plochy s uvedením čísla MK, názvu MK (dle požadavku objednatele), plochy
MK podle druhu povrchu, celkové plochy.
Informaticní přehled (tabulka) silnic vyšších řádů - II. a III. třída s uvedením čísla
silnice, směru na nejbližší obce, délky silnice v intravilánu obce dle druhu povrchu a
cekové délky v intravilánu obce + mostní konstrukce na silnici.
Grafická příloha – mapa obce s barevným rozlišením a označením všech komunikací.

Objednatel obdrží:
• Složka Pasport komunikací

•
•

Technická zpráva
Pasport komunikací
Pasport místní komunikace II.třídy – 7x
Pasport místní komunikace III.třídy – 38x
Pasport místní komunikace IV.třídy – 24x
Přehled (tabulka) MK II.třídy
Přehled (tabulka) MK III.třídy
Přehled (tabulka) MK IV.třídy – chodníky
Přehled (tabulka) MK IV.třídy – ostatní plochy
Informativní přehled (tabulka) silnic vyšších řádů
Grafiká příloha – Pastport komunikací: Mapa s vyznačením místních komunikací s ev. čísly

CD – kompletní dokumentace v digitální podobě
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