
1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

K pasportu místních komunikací obce Rasošky 

 
a) Rozsah řešeného území + záměr obce 

 Úkolem tohoto zadání je vytvoření chybějící dokumentace o místních komunikacích. 
Jejich popis, zařazení a další nutné údaje. Předmětem jsou všechny komunikace nejen ve 
stoprocentním vlastnictví obce, ale i ty s různým podílem soukromých subjektů, firem a 
obce. Rozsah území je dán velikostí celého katastrálního území obce. Jiné katastry nejsou ve 
správě obce. Území lze rozdělit na intravilán a extravilán.  
 

b) Podklady 

 Kromě několika prohlídek na místě, dle vlastní fotodokumentace, byly použity 
podklady z volně přístupných zdrojů GIS KHK a centrální databázi katastru nemovitostí. 
Nedílnou součástí je i objednávka obce s vymezením obsahu tohoto Pasportu. 
 

c) Požadavky na zpracování 

 Je požadováno zpracování pouze základních informací o všech místních komunikacích 
(MK) tj.druh vozovky, dopravní zatížení, průměrná šířka a plocha vozovky (není totožná 
s plochou parcely uvedené v katastru). Popř. některé doplňkové informace (propustek, 
vjezdy atd.). 
 

d) Seznam MK – intravilán a extravilán obce 

 Celé území (oblast v působnosti obce) je rozdělené na šest částí dle umístění, těchto 6 
oblastí  obsahuje celkem 29 komunikací, z tohoto počtu byly zjištěny 3 MK, které nejsou 
s žádným podílem obce a jsou tedy ze sčítání vyřazeny (pouze číselná řada - pořadové číslo – 
není kontinuální a i vyřazené MK jsou očíslovány dle původního rozpisu). 

Oblasti:  1. Centrum – jižní část 
   2. Centrum – severní část 
   3. Východní extravilán 
   4. Vodní (dolní) Ples 
   5. Zálabí – západní extravilán 
   6. Jižní extravilán 

Seznam MK: 
1. Centrum – jižní část 
 MK 1 U transformátoru   
 MK 2 V chalupách    
 MK 3 K bytovkám    
 MK 4 Za školou    
 MK 5 Školní     
 MK 6 Na Zelence    

MK 26 Velká ves severní chodník 
 MK 27 Velká ves jižní chodník 



2. Centrum – severní část 
 MK 7 Lumera    
 MK 8 Spojovací    
 MK 9 U obecnice    
 MK 10 U svazarmu severní   
 MK 11 U svazarmu jižní   
 MK 29 Chodník podél silnice III/2997 
3. Východní extravilán 
 MK 12 K šutráku    
 MK 13 Baráky     
 MK 14 U skládky – vyřazena(N.Ples) 
4. Vodní (dolní) Ples 
 MK 15 Ke hřbitovu (pevnostnímu) 
 MK 16 Vodní ples 
 MK 17 Dolní ples 
 MK 18 účelová do areálu soukromá – vyřazena 
 MK 28 Nový Josefov společná s kú.Josefov 
5. Zálabí – západní extravilán 
 MK 19 Zálabí 

MK 20 Slepá Zálabí soukromé parcely – vyřazena 
 MK 21 V bažantnici 
6. Jižní extravilán 
 MK 22 Ke koupališti 
 MK 23 U Baliharů 
 MK 24 Ke Smržovu 
 MK 25 U Smržova 
 

e) Tabulkové zpracování 

Údaje jsou vztaženy k datu 1.11.2015 
Jsou zpracovány do dvou tabulek: 
 1) Výkaz pro místní komunikaci dle číselné řady (lze rozdělit i po skupinách) 
 2) Pasport místních komunikací, seznam, výkaz vozovek, místopis 
 
První tabulku lze vytisknout jak jednotlivě (každé číslo zvlášť) tak i po skupinách 
Druhá tabulka – Pasport – lze časem dopracovat do větších podrobností dle potřeby obce. 
 

f) Závěr 

 Tento Pasport MK by měl být v dohledné době doplněn i pasportem propustků, 
mostků (vč. mostních listů), popř. památkových objektů (křížky u cesty), stromů a ostatních 
objektů ve správě obce. 
 


