Dobrý den,
přeposílám původní zaslání nabídky na pasport komunikací
P. Mareš
---------- Původní e-mail ---------Od: Pavel Mareš <mares-pavel@seznam.cz>
Komu: honzik.kofron@seznam.cz
Datum: 20. 1. 2018 16:35:28
Předmět: Pasport komunikací - nabídka.
Dobrý den,
Vážený pane starosto,
po dohodě posílám nabídku na možné zpracování pasportu stávajících komunikací ve správním území obce
Radhostice.
Pokud bude nabídka vyhovovat, postup by byl následující:
1)začátek února - připravil bych a zaslal elektronicky a možno po dohodě v tištěné verzi pracovní verzi
pasportu na kontrolu před prohlídkou v terénu
2)připomínky ze strany obce (doplnění chybějících úseků, nebo vyřazení některých úseků (majetek např.
Lesy ČR atd., upřesnění významu jednotlivých komunikací) - jednání na obci - po telefonické dohodě (cca
1,50 hodiny)
3)ověření úseků v terénu (popsání úseků - povrch, délky, šířky, propustky atd. - fotodokumentace)
4)po terénu možné doupřesnění úseků (možno telefonicky, emailem)
5)připravení úseků na schválení v ZO (připravím co je třeba schválit, text usnesení)
6)po schválení úseků příprava na rozhodnutí o zařazení úseků MK (ze strany zhotovitele připravím
dokumenty na vyvěšení, spolupráce ze strany obce - vyvěšení a sejmutí dokumentů)
7)tištěná podoba pasportu - 2 x, elektronicky kompletní pasport (mapy, text, foto, dokumenty pro schválení
pasportu)
8)odevzdání elektronické podoby pasportu na MěÚ Prachatice
S pozdravem
Pavel Mareš
tel.: 608 461 643

Pavel Mareš
Dukelská 491, 386 01 Strakonice II
IČO:745 19 123
DIČ:CZ7412281690

Obec Radhostice
Radhostice 21
384 81Čkyně

NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Na základě Vaší poptávky předkládám nabídku na zpracování aktualizace pasportu
komunikací. V letech 1998-2007 Jsem zpracovával jako vedoucí pracovník v oblasti
zpracování pasportu místních komunikací firmy DOPRAVNÍ CENTRUM s.r.o., České
Budějovice pasporty místních komunikací pro obce Jihočeském, Plzeňském kraji, Kraji
Vysočina, Středočeském kraji. Od 1.5.2007 pokračuji ve zpracování pasportů jako právnická
osoba.
Významnou součástí dopravní infrastruktury jsou místní a veřejné účelové
komunikace.
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (silniční zákon )
definuje místní komunikace jako veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží
převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem místních komunikací jsou obce na jejichž
území se místní komunikace nacházejí. Silniční zákon dále rozděluje místní komunikace
podle dopravního významu do tříd.

Účelové komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními
komunikacemi. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.
Místní komunikace mají nižší dopravní význam a nižší intenzity dopravy než dálnice
a silnice, ale mají nezastupitelnou funkci v řešení přístupu do jednotlivých měst a obcí a
zejména pro spojení v rámci těchto měst a obcí, takže jsou významnou součástí dopravní
infrastruktury regionu. Jedná se též o rozsáhlý majetek obcí, jehož rozsah je nutno přesně
vymezit, jako základní podmínku pro jeho řádnou správu a údržbu.
Základní evidencí místních komunikací podle vyhlášky ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., v platném znění , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích , je
pasport, který vede správce, tj. příslušná obec.
Pasporty místních komunikací byly zpravidla zpracovávány v 60. – 70. letech.
V důsledku rozsáhlých změn v členění obcí, vlastnických vztahů k nemovitostem obecně a
užívání nemovitostí jsou tyto pasporty ve většině obcí zcela nefunkční a nepoužitelné. Většina
obcí pociťuje již v současnosti nezbytnou aktualizaci resp. zpracování nových pasportů.
S ohledem na skutečnosti,že pasporty místních komunikací slouží i pro:
- výkon silničního správního úřadu
- přehled a stavebně technický stav jednotlivých komunikací
- podklad pro ocenění a odpis majetku obcí (dle českého účetního standartu)
- majetkové vypořádání pozemků pod místními komunikacemi / převody
pozemků bývalý Okú, Pozemkový fond
- podklady pro rozhodování o opravách komunikací a zejména pro zpracování
nezbytných podkladů pro žádosti o přidělení finančních prostředků z fondů, ze
kterých je reálné při dobrých podkladech prostředky získat
- evidenci schválených místních úprav provozu na místních komunikacích
(dopravní značky, signalizace, dopravní zařízení). S účinností od 1.1. 2003
přísluší schvalování těchto místních úprav městským úřadům po vyjádření
orgánu policie a obce.
- plán a organizaci zimní údržby
Na základě Vaší poptávky nabízím zpracování pasportu místních (MK), účelových
(ÚK) komunikací v tomto rozsahu: správní území obce Radhostice (k.ú. Radhostice,
Libotyně, Lštění u Radhostic, / místní části Radhostice, Dvorce, Libotyně, Lštění)
1.Pasport komunikací
1.1-Pasport komunikací:
- souhrnný přehled místních komunikací (běžné metry,m2/pro potřeby statistiky)
- mapy všech místních komunikací /MK III.-IV.třídy/ (včetně silnic silniční
sítě,doplnění veřejných účelových komunikací) v digitální podobě /formát
.pdf, .shp - podklady pro ÚAP Prachatice/
- tabulková část s jednotlivými místními komunikacemi ,účel.komunikacemi,
/výměry, povrchy, příslušenství/ /posouzení stavu, včetně záznamu o měření fyzická prohlídka komunikací, foto jednotlivých úseků komunikací/
- evidence objektů /mosty, lávky – název, délka, šířka, objem finančních
prostředků na jejich výstavbu, na jejich údržbu – pokud je známa/
1.2-Identifikace: souvisí s pasportem MK, ÚK
- porovnání silničních pozemků MK, ÚK s evidencí v katastru nemovitostí
(soubor .xls)
Nabídková cena :
1.1
11 800,- Kč
1.2
1 400,- Kč

celkem
13 200,- Kč
Nejsem plátce DPH.
Termín zpracování–zahájení únor 2018–dokončení červen 2018*/po dohodě bude upřesněn/
* bude upřesněn dle schválení pasportu komunikací v zastupitelstvu obce a prohlídce
komunikací v zimním období.
V případě zájmu jsem Vám k dispozici na adrese:

nebo na tel.: 608 461 643

Strakonice 20.1.2018

Pavel Mareš
Dukelská 491
386 01 Strakonice II

