
SPRÁVA A ROZVOJ

Není pasport jako pasport
Pokud je pasport místních komunikací zpracován ryze úcelove
pouze proto, aby byl »naplnen zákon«, pak jeho praktický do-
pad na správu obce bývá minimální. Odtud podle Ing. Mirosla-
va Šikuly ze spolecnosti MKConsult, v.o. s., pramení menší zá-
jem územních samosprávných celku porizovat si tuto doku-
mentaci. Zejména malá sídla ji casto vnímají jako formální
a »šuplíkovou«.

Jenže pasport se mó.že stát užitecným
pomocníkem, je-li zpracován vhodným
zpó.sobem, zejména ve forme geografic-

kého informacního systému (GIS). Rozhod-
ne-li se jej obec ješte rozšírit napríklad o pas-
port dopravního znacení, vpustí, mostó.
a technického vybavení, rozhodne nepro-
hloupí. A což teprve, bude-li ke všem temto
dató.m vázat i evidenci a vyhodnocování sta-
vu komunikací, jejich údržbu, opravy atd...

»A když je v príslušném informacním
systému soucasne k dispozici i kvalitní ma-
pový podklad (napríklad digitální katastrální
mapa se všemi údaji), je prínos pasportu
a práce s ním ve zcela jiné rovine než klasic-
ký tabulkový písemný materiál s mapovou
prílohou,« konstatuje Ing. Miroslav Šikula.

VYSOCINA OBclM PRISPEJE
Ovšem hlavne menší obce obvykle namítají,
že nemají dost penez na to, aby odborné fir-
me za vypracování takto komplexne pojaté
dokumentace zaplatily. Dokládá to i výsledek
pruzkumu v kraji Vysocina. Krajskýúrad tam
už pred dvema roky zjistil, že povinnou pas-
portizaci místních komunikací ve smyslu
provádecí vyhlášky c. 104/1997 Sb. k zákonu
o pozemních komunikacích provedlo jen 56
obcí z celkem 409 obcí, které se pruzkumu
zúcastnily (v kraji tehdy bylo 704 obcí). Dal-
ších 156 obcí vykázalo tuto dokumentaci
v nevyhovujícím stavu, avšak zbývající územ-
ní samosprávy ji nevedly vt1bec.Dó.vod?Ob-
cím predevším vadily porizovací náklady.

Proto koncem letošního brezna zastupitel-
stvo kraje Vysocina rozhodlo nastartovat po-
rizování ci aktualizaci pasportó. místních ko-
munikací dotacemi obcím v celkové výši ctyr
milionó. korun. Základní podmínkou pro je-
jich poskytnutí je financní spoluúcast obce
nejméne ve výši 45 % z porizovací ceny do-
kumentace. Pri posuzování žádostí se zvý-
hodnují obce s vyšším podílem vlastní spo-
luúcasti a nižším poctem obyvatel).

DOKUMENT, KTERÝ MORAvCE
POMAHA
V Morávce na Frýdecku-Místecku zdoku-
mentovali mistní komunikace formou pas-
portu už v roce 1992. Tehdejší pasport však
už nevyhovoval požadavkó.m vyhlášky císlo
104/1997 Sb. K nové pasportizaci tam podle
místostarosty Ing. Josefa Klimánka prikrocili
i proto, že potrebovali kvalitní ucelený doku-
ment jako podklad pro ró.zná stavební rízení,
povolování zvláštního užívání komunikací,
majetkoprávní vyporádání, ale i pro pláno-
vání oprava údržby. Nový pasport mapuje
místní komunikace i jejich zarazení a po-
vrch. Místostarosta doporucuje, aby obce
neváhaly na pasport místních komunikací
navázat pasportem dopravního znacení.

Morávka, v níž pocet obyvatel jen nepatr-
ne prevyšuje tisícovku, si pasportizaci finan-
covala sama a pri celkové délce místních ko-
munikací 13,96 km ji cenou zhruba 2000 Kc
za kilometr vyšla na 27 650 Kc plus DPH ve
výši 5253 Kc.

MUKAROV MYSLI I NA CESTY
»DO pOll«
Mukarov, obec v okrese Praha-východ - jen
o necelé tri stovkyobyvatel vetší než Morávka,
se k pasportizaci místních komunikací teprve
chystá. Místostarosta Ing. Jan Kašpar uvedl, že
pritom nepó.jde jen o cesty se zpevneným ži-
vicným povrchem. Ale i o nemálo nekdejších
cest »jen«do polí, luk ci lesa, které se však ny-
ní casto využívajík nové výstavbe. »Jsou tudíž
niceny težkou technikou a pouze dosypávat
do nejpoškozenejších míst fury šterku by bylo
jen krátkodobým rešením,« ríká inženýr Kaš-
par. »Navícjsou tyto komunikace ve vlastnic-
tví ruzných majiteló. tak, jak se historicky ces-
ta utvárela. Proto se ted uživatelé prou o to,
kdo vlastne má cestu opravit, respektive dát ji
do stavu s kvalitním povrchem. Dokonce se
nám stalo, že firma, která mela opravit povr-
chy vozovek po zime, nejprve vyžadovala do-

.Co je dobré vedet

Místní komunikací se podle zákona C. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znení pozdejšíchpredpisu,
rozumí verejne prístupná pozemní komunikace, která slouží prevážnemístní doprave na území obce. Podle
zákona jsou vlastníci pozemních komunikací povinni predávat do Centrální evidence pozemních komunikací
informace v rozsahu stanoveném Ministerstvem dopravy CR.

Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich vlastníci, pricemž minimální povinný rozsahevi-
dence místních komunikací stanovuje vyhláška c.10411997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komu- ~
nikacích.

ZDROJ:KRAJVYsoC INA

klad o tom, komu komunikace vlastne patrí.
Kdyžjsme jej nebyli schopni poskytnout, za-
kázku neprijala. Pasportizace nám proto mu-
sí dát prehled o vlastnících, abychom v obci
v tomto smeru mohli lépe zajištovat porádek.«
V Mukarove jsou už nyní odhodláni pri žádo-
stech o výstavbu na nezastavených lokalitách
uložit investoró.m takové podmínky, aby inže-
nýrské síte, prípadne zpevnený povrch cest,
byly provedeny už pred zahájením vlastních
stavebních prací.

»Pasportizace bude vyžadovat geometric-
ké vymerení pozemkó., kolíkování, následné
vyprojektování konecného povrchu - ale
hlavne finance,« pripomíná místostarosta
Mukarova. Podle jeho slov obec zatím nemá
bližší predstavu o nákladech na pasportizaci.
»Tu si udeláme, až budeme mít jasno o roz-
sahu všech prací. Ale jsme chudá obec,
a proto se snažíme vetšinu prací zajistit
vlastními silami.«

V Morávcemají celkem13,96 km místních
komunikací.Z nich 12.294 kmje asfaltových.
Témertretina z ))asfaltek«je však
v nekvalitním stavu (výtluky apod.).

JDE VICE O INFORMACNI SYSTÉM
NEŽ O MAPU
Jestliže obec nevede základní evidenci míst-
ních komunikací v rozsahu stanoveném vy-
hláškou C.104/1997 Sb., prakticky jí nehrozí
žádná sankce. Doložit tuto evidenci dríve pri
kontrolách výkonu státní správy obcas po
obcích vyžadovaly okresní úrady, než ze zá-
kona zanikly. Krajské úrady však už na kon-
troly tohoto druhu obvykle rezignují, nebot
by beztak šlo jen o formální akt. »Pokud obec
pasporty nemá, nese hlayní dopad této sku-
tecnosti sama - vždyt jde prece o její maje-
tek,« upozornuje Ing. Miroslav Šikula.

Pro obec je klícové rozhodnutí, v jaké for-
me chce mít pasporty zpracovány. Protože to
žádný predpis neurcuje, je variabilnost
v tomto smeru velmi široká. »Doporucoval
bych, aby se nové pasporty porizovaly jako
úcelové aplikace pro GlS, tedy v grafické po-
dobe nad mapou obce vcetne všech prísluš-
ných údajó.. U pasportó. nejde primárne
o presnost grafického znázornení, ale o úpl-
nost, správnost a vhodnost pripojených úda-
jó..Pasport není žádným geodetickým dílem,
nýbrž jde hlavne o informacní systém, který
musí být schopny udržovat samy obce,« uza-
vrel Ing. Miroslav Šikula. _
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