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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

Pasport komunikací je zpracován v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. a vyhláškou Ministerstva dopravy 

a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí tento zákon, a dle požadavků vyplývajících z přílohy č. 6 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Tato dokumentace byla vytvořena na základě objednávky mezi Obcí Rybniště (se sídlem č.p. 33, 407 51 

Rybniště) jakožto objednatelem a firmou DPA s.r.o. (se sídlem Říčanská 3, 250 84 Sibřina) jakožto 

zhotovitelem. 

Pasport je členěn do čtyř částí: textová část (průvodní zpráva), tabulková část, výkresová část a 

fotodokumentace.  

 

Předmětem evidence jsou: 

- komunikace a úseky komunikací na katastrálním území Rybniště a Nová Chřibská 

- mosty, propustky a lávky na katastrálním území Rybniště a Nová Chřibská 

- svislé dopravní značení na katastrálním území Rybniště a Nová Chřibská 
 

 

Charakteristika mapovaných komunikací 
 

Územně zachycuje tento pasport komunikací katastrální území Rybniště (562793), Nová Chřibská 

(609986). 

Mapované místní komunikace mají celkovou délku 16,864 km, mapované účelové komunikace 13,778 

km. V oblasti bylo identifikováno: 2 mosty, 41 propustků a 198 svislých dopravních značení. 

 

Vysvětlení způsobu zpracování pasportu 
 

Pasport byl zpracován ve formě vektorového síťového modelu s tabulkovými záznamy. 

Svislé dopravní značení je v tabulkové části označeno kódy a názvy dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Pro 

evidované značky (resp. jejich nosiče) byly vytvořeny číselné identifikační kódy, pomocí kterých je 

provázána tabulková část s výkresovou částí a s fotodokumentací. V elektronické evidenci pasportu jsou 

tyto kódy zaznamenány v poli (resp. sloupci) „ID sloupku“. 

 

Označení úseků komunikací v Rybništi: 
 

typ komunikace označení 

silnice II. tř. 1 až N + "s2" 

silnice III. tř. 1 až N + "s3" 

Místní komunikace - c 1 až N + "c" 

Místní komunikace - d 1 až N + "d" 

Účelové komunikace "UK" + 1 až N 
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V tištěné verzi pasportu jsou použity tyto číselníky: 
 

Velikost značky 

ID POPIS 

1 Normální 

2 Zmenšená 

3 Zvětšená 
 

Kód stavu 

ID POPIS 

0 0. Neurčeno 

1 1. Výborný 

2 2. Dobrý 

3 3. Vyhovující 

4 4. Nevyhovující 

5 5. Havarijní 

6 6. Nehodnoceno 
 

 


