
Obecní úřad Čímice 
Čímice 63, 342 01 Sušice     

 

 

Č.j. : OUČI- 191 /2020 

Vyřizuje : Mgr. Josef Jeřábek – starosta obce 

Telefon : 376 596 477  

Čímice  : 4.září 2020 

 

 

ROZHODNUTÍ  
 

o zařazení vybraných pozemních komunikací - kategorie místní komunikace 

 
 

Obecní úřad Čímice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.a/ zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních 

komunikacích), na základě žádosti obce Čímice o zařazení schválených vybraných úseků 

komunikací podle předloženého pasportu místních komunikací zpracovaného Pavlem Marešem, 

Dukelská 491, 386 01 Strakonice II, schválení vlastníka příslušných místních komunikací dne 

14.srpna 2020  usnesením ZO obce č.30/2020 v souladu s ustanoveními § 3, odst. 1 a § 6 zákona o 

pozemních komunikacích a § 2, 3 a 5 vyhlášky MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikací, v platném znění (dále jen vyhláška) 

 

Zařazuje 

 
vybrané úseky komunikací do kategorie místní komunikace. 

Jedná se o úseky: 

1c Od č.p.43 - okolo č.p.108 - k č.p.97 

asfaltový povrch v délce 0,294 km   

2c Od č.p.109 - k č.p.112 

asfaltový povrch v délce 0,133 km  

3c Náves  - od č.p.3 - k č.p.11 

asfaltový povrch v délce 0,2132 km včetně ploch / vjezdů k RD  

4c Náves - plocha u č.p.61, č.p.63 

asfaltový povrch v délce 0,066 km  

5c Od č.p.19 - k č.p.15 

asfaltový povrch, nezpevněný povrch v délce 0,264 km  

6c Od č.p.25 - k č.p.18 

asfaltový povrch v délce 0,128 km  

7c Od č.p.8 - za č.p.120 (k propustku)  

asfaltový povrch v délce 0,295 km  

8c Od č.p.11 - k č.p.86  

asfaltový povrch v délce 0,120 km  

9c Náves - od č.p.37 - k č.p.33  

asfaltový povrch v délce 0,132 km  

10c Od č.p.77 - k č.p.116, č.e.15  



asfaltový povrch v délce 0,160 km  

11c Od č.p.80 - k č.p.69, č.p.113 

asfaltový povrch v délce 0,112 km  

12c Od č.p.41 - za č.p.83 

asfaltový povrch v délce 0,380 km  

13c K č.p.56, č.p.57 

asfaltový povrch, nezpevněný povrch v délce 0,127 km  

14c Od č.p.66 - k č.p.54 

asfaltový povrch v délce 0,040 km  

15c Čímice - na Žichovice 

asfaltový povrch v délce 0,835 km 

16c Od MK na Žichovice - Benešův mlýn (č.p.59) 

asfaltový povrch, žlb.panely, nezpevněný povrch v délce 0,134 km 

17c Za č.p.120 (propustek) - k jezírku (č.p.98) 

asfaltový povrch, nezpevněný povrch v délce 0,502 km  

18c K č.p.121 

asfaltový povrch v délce 0,046 km  

19c K č.p.58 (Lomecký mlýn) 

asfaltový povrch v délce 0,090 km  

20c U hřiště 

asfaltový povrch, nezpevněný povrch v délce 0,119 km včetně plochy u sportovního areálu 

 

do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.2, písm.c) zákona o pozemních komunikacích) 

 

1d Chodník u č.p.19 

zámková dlažba v délce 0,023 km  

2d Pěšina - za hřištěm 

nezpevněný povrch v délce 0,100 km  

 

do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.2, písm.d) zákona o pozemních komunikacích) 

 

Tyto úseky jsou součástí zpracovaného pasportu místních komunikací zpracovaného podle vyhlášky 

§ 5 vyhlášky.  

 
Odůvodnění: 

 

Obec Čímice (IČ: 43313914) zajistila zpracování pasportu místních komunikací, vybraných úseků 

místních komunikací, které byly schváleny v Zastupitelstvu obce dne 14. srpna 2020 usnesením  

číslo 30/2020.  Z důvodu, že v minulosti nebylo vydáno rozhodnutí o zařazení pozemních 

komunikací do kategorie místní komunikace podle § 3, odst. 1 zákona o pozemních komunikací, 

přestože tyto komunikace byly při všech rozhodováních za místní komunikace považovány, protože 

tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly tak i užívány.Tímto rozhodnutím dochází k souladu 

fyzického stavu se stavem právním a k odstraněním pochybností, zda jde o místní nebo účelovou 

komunikaci.  Protože předložený pasport pozemních komunikací splňuje požadavky § 5, odst. 3 

vyhlášky a zařazení místních komunikací do kategorie odpovídá § 6 zákona o pozemních 

komunikací a § 2 a 3 vyhlášky rozhodl Obecní úřad Čímice tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 

 

 

 



 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému 

úřadu – Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 12 Plzeň, 

prostřednictvím Obecního úřadu Čímice. 

 

 

 

 

 

……………………… 

Mgr. Josef Jeřábek 

   starosta obce v.r. 

Rozdělovník :  

Obec Čímice 

Příloha: Pasport místních komunikací. 

Rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce. 

Datum vyvěšení: 4.9.2020 

Datum sejmutí: 25.9.2020 

 


