Nařízení obce č.1/2019
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a
schůdnosti na místních komunikacích
Zastupitelstvo obce Životice schválilo na svém zasedání dne 15. 11. 2019 na základě
ustanovení § 27, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále zákon), vyhlášky č.104/1997 Sb. (dále vyhláška) a
podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení), ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek I.
Předmět úpravy
1.Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 6 rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikací, veřejných prostranství v obci Životice.
2.Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a
podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.
3.Pro účely tohoto nařízení je zimní období od 1.11. do 31.3. následujícího roku. V tomto
období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto nařízení a podle plánu
zimní údržby. Pokud vnikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady
ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci a technickým
možnostem dodavatele zajišťujícího zimní údržbu komunikací.
Článek II.
Vymezení pojmů
1. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a
podmínkami (§ 41, odst.1 vyhlášky).
2. Závadou ve sjízdnosti místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou
nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst.6
zákona).
3. Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti
pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném
dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům (§ 26 odst.7 zákona).
Článek III.
Pořadí důležitosti, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti na místních
komunikacích
1. pořadí důležitosti
I. pořadí důležitosti – označeno červenou barvou v mapové příloze plánu zimní údržby
II. pořadí důležitosti – označeno modrou barvou v mapové příloze plánu zimní údržby
III. pořadí důležitosti– označeno žlutou barvou v mapové příloze plánu zimní údržby
2.Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích není zajišťována
v nočních hodinách tj. od 23,00 do 4,00 hodin.
3.Odklízení sněhu mechanickými prostředky (pluhování) je zahájeno v době, kdy vrstva
napadaného sněhu dosáhne 5 cm. Na místních komunikacích se provádí v celé jejich délce a
šířce minimálně 3,00 m.

4.Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev inertními materiály se provádí
po odstranění vrstvy sněhu, v době kdy ustalo sněžení a to pouze lokálně z pohotovostní
skládky označené v mapové příloze plánu zimní údržby naproti č.p.5
5.Obec zajišťuje sjízdnost, schůdnost na místních komunikacích v těchto lhůtách:
I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
III. pořadí důležitosti – po ošetření I., II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin
Článek IV.
Místní komunikace neudržované
V zimním období se udržují všechny úseky místních komunikací.
Článek V.
Kontrola a sankce
1.Kontrolou dodržování ustanovení tohoto nařízení zastupitelstva obce je starosta obce.
2.Porušení tohoto nařízení budu posuzováno:
a) u právnických osob podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
b)u fyzických osob jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů
Článek VI.
Kalamitní situace
1.V případě kalamitní situace (mimořádné zhoršení sjízdnosti, které vzniklo nadměrným
spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí
nebo námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost místních
komunikací na většině místních komunikací) přestává být účinné nařízení zastupitelstva obce
a plán zimní údržby. V tomto případě se zajišťování sjízdnosti provádí operativně podle
povětrnostních podmínek k přihlédnutím k pořadí důležitosti pro zajišťování sjízdnosti
místních komunikací.
2.Kalamitní situaci vyhlašuje starosta obce na základě návrhu zastupitelstva obce.
Článek VII.
Přílohy
1.Přílohu č.1 tvoří Plán zimní údržby (mapová a textová příloha).
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1.Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
V Životicích dne 15.11.2019
……………………..
Karel Hlinka
starosta obce
vyvěšeno:………………………
sejmuto: ……………………….

Plán zimní údržby místních komunikací
pro obec Životice
1.
Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským
potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací
vycházejících ze schváleného rozpočtu obce na straně druhé.
Obsahem plánu je proto specifikace činnosti vlastníka místních komunikací
s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti odstranit, nýbrž jen
zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém správním
území obce, stanoví tento plán i priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority
vyplývají ze stejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění
zimní údržby.
Operační plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro
provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním
z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody
vzniklé uživatelům komunikací z důvodů závad ve sjízdnosti místních komunikací.

2.
Vysvětlení obsahu základních pojmů používaných v tomto plánu

Obecně závaznými předpisy se rozumí:
Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“)
Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen
„vyhláška“)
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami
(§ 41, odst.1 vyhlášky).
Zimním obdobím pro účely tohoto operačního plánu se rozumí doba od 1.11. do 31.3.
následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle
tohoto plánu. Pokud vnikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady
ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci a technickým
možnostem dodavatele zajišťujícího zimní údržbu komunikací.
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje
bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.(§ 26 odst.1
zákona)
Závadou ve sjízdnosti místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou
nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst.6
zákona).
Vlastníkem místních komunikací je obec. (§ 9 odst.1 zákona).
1

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finančních
prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací
poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimním období neudržují
jednak pro jejich malý dopravní význam (§27 odst.6 zákona), jednak pro technickou nebo
ekonomickou možnost zimní údržby.
Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti, které vzniklo
nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo mimořádným
vytvořením náledí nebo námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí
nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině místních komunikací.
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací.
(vyhláška č.104/1997 Sb. §42, odst. 2, §46)
Tabulka 1
Pořadí
důležitosti
I

II

Označení
místních komunikací
Důležité obslužné místní komunikace
přístup do obce k RD pro IZS, svoz komunálního
odpadu a další významné
místní komunikace
Obslužné místní komunikace nezařazené
do I. pořadí

Lhůty pro zmírňování závad
ve sjízdnosti místních komunikací

do 4 hodin

do 12 hodin
III
Ostatní obslužné místní komunikace, vybrané úseky po ošetření místních komunikací
účelových komunikací
I. a II.pořadí, nejpozději do 48 hod.
Neudržované Místní komunikace, na nichž není třeba
vykonávat zimní údržbu z důvodu dopr.
neudržují se
bezvýznamnosti(na tuto skutečnost
obec upozorní uživatele způsobem
v místě obvyklým.)

3.
Technologie provádění zimní údržby

Obec má zajištěno smluvně s dodavatelem provádění prací spojených se zimní údržbou.
Povrchy komunikací jsou ošetřeny pluhováním jednotlivých úseků, kdy vrstva sněhu dosáhne
5 cm. Možný posyp inertním materiálem je zajištěn pomocí pohotovostní skládky naproti
č.p.5 (označeno v mapové příloze plánu zimní údržby) pouze v případě potřeby a lokálně,
v místě např. křížení MK, stoupání, klesání MK. (ruční posyp).
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4.
Pořadí údržby vozovek

I.pořadí důležitosti:
Od č.p.37 (MK3c), okolo č.p.9 (část MK 1c), od č.p.5 – k č.p.31 (MK 5c).
II.pořadí důležitosti:
Od č.p.30 – k č.p.8 (MK 4c), od č.p.4 – k č.p.1 (MK 6c), okolo č.p.27 – k č.p.1 (MK 8c),
náves (MK 7c), u č.p.42 (MK 2c).
III. pořadí důležitosti:
Okolo č.p.17 (část MK 1c) včetně spojky před č.p.17 (ÚK2) – k rozcestí za č.p.39 (velké
převýšení MK), Čertovka – k č.p.38 (ÚK8), železniční zastávka (ÚK10).
Neudržované úseky:
V zimní období se udržují všechny úseky místních komunikací.

5.
Schvalovací doložka obce Životice

Plán zimní údržby místních komunikací pro správní území obce Životice byl projednán a
schválen Zastupitelstvem obce usnesením č.4/2019 ze dne 15.11.2019.
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Obecní úřad Životice

Č.j.
Vyřizuje
Telefon
Životice

Životice 17, 335 44 Kasejovice
:
: Karel Hlinka – starosta obce
: 774 191 673
: 22.11.2019

ROZHODNUTÍ
o zařazení vybraných pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
Obecní úřad Životice , 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 Životice a zpracovaného pasportu místních komunikací
obce Životice zpracovaného Pavlem Marešem, Dukelská 491, 386 01 Strakonice II, schválení
vlastníka příslušných místních komunikací dne 15.11.2019 usnesení ZO obce č.4/2019 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 I/20 – okolo č.p.17 – k č.p.5
asfaltový povrch v délce 0,631 km
2c Spojka u HZ (č.p.42)
asfaltový povrch v délce 0,053 km
3c Od č.p.37 – rozcestí nad č.p.6
asfaltový povrch v délce 0,439 km
4c Od č.p.8 – rozcestí u č.p.30
asfaltový povrch v délce 0,188 km
5c Od č.p.5 – okolo č.p.26 – k č.p.31
asfaltový povrch v délce 0,237 km
6c Od č.p.4 – k č.p.1
asfaltový povrch v délce 0,218 km
štěrkový povrch v délce 0,108 km
7c Od č.p.8 – rozcestí u č.p.30
asfaltový povrch v délce 0,084 km
štěrkový povrch v délce 0,123 km
nezpevněný povrch v délce 0,030 km
8c Od č.p.8 – rozcestí u č.p.30
asfaltový povrch v délce 0,165 km
do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.3, písm.c) zákona o pozemních komunikacích).
Tyto úseky jsou součástí pasportu místních komunikací zpracovaného podle § 5 vyhlášky.

Odůvodnění:
Obec Životice (IČ: 00574074) zajistila zpracování pasportu místních komunikací, vybraných úseků
místních komunikací, které byly schváleny v Zastupitelstvu obce dne 15.11.2019 usnesením číslo
4/2019. 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. Zároveň nabytím účinnosti tohoto
rozhodnutí se ruší všechna předchozí rozhodnutí o zařazení místních komunikací, pokud byla někdy
v minulosti vydána. 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 Životice 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 Životice.

…………………..
Karel Hlinka
starosta obce
Rozdělovník :
Obec Životice
Příloha: Pasport místních komunikací.
Rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce.
Datum vyvěšení: …………..
Datum sejmutí:…………….

Pavel Mareš
Dukelská 491, 386 01 Strakonice

Pasport místních komunikacípřehled vlastníků pod úseky komunikací
katastrání území Životice u Kasejovic

číslo název úseku
kat.území
číslo parcely číslo LV
místní komunikace III.třídy
1c Od I/20 - okolo č.p.17 - k č.p.5
Životice u Kasejovic
402/1
1
Životice u Kasejovic
112/1
67

2c
3c
4c

5c

6c

7c
8c

Spojka u HZ (č.p.42)

Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic

Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Od č.p.37 - rozcestí nad č.p.6
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Od č.p.8 - rozcestí u č.p.30
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Od č.p.5 - okolo č.p.26 - k č.p.31
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Od č.p.4 - k č.p.1
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Náves - u kapličky - k č.e.6, č.p.20, č.p.23
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Od silnice III/17721 - okolo č.p.27 - k č.p.1
Životice u Kasejovic
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mapový list způsob využití

7493
3752

KMD
KMD

112/15
112/16
113/10
112/11

50
20
48
130

5960
12064
10911
4296

KMD
KMD
KMD
KMD

manipulační plocha

53/2
53/1

1
1

244
423

KMD
KMD

ostatní komunikace
neplodná půda

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

402/1
119/1

1
1

7493
7288

KMD
KMD

ostatní komunikace
ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

141/7
141/11
141/23
402/1

92
1
66
1

1335
1282
465
7493

KMD
KMD
KMD
KMD

ostatní komunikace
neplodná půda
ostatní komunikace

141/25
141/26
402/1
141/6

27
111
1
1

824
191
7493
3608

KMD
KMD
KMD
KMD

manipulační plocha

150/2
120/1
402/1

134
1
1

234
469
7493

KMD
KMD
KMD

jiná plocha
jiná plocha
ostatní komunikace

ostatní plocha Simková Marie, U Sokolovny 561, 33501 Nepomuk
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

410/1
409

1
1

2901
3543

KMD
KMD

ostatní komunikace
ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

407/1

1

1430

KMD

ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

výměra m
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ostatní komunikace

druh pozemku vlastnické právo
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
orná půda Bonk Pavel, Studentská 1228/6, Bolevec, 32300 Plzeň
Mlsnová Jaroslava, Národní 363/18, Újezd, 31200 Plzeň
Nováčková Petra, Národní 363/18, Újezd, 31200 Plzeň
orná půda SJM Ocelík Jiří a Ocelíková Blažena, č. p. 30, 33544 Životice
orná půda Šmíd Jiří, Na Bílé husi 1074, 38801 Blatná
orná půda SJM Šimáně Josef a Šimáňová Květuše, č. p. 260, 33544 Kasejovice
ostatní plocha Martinec Josef, Tojická 312, Dvorec, 33503 Nepomuk

kat.území
číslo parcely číslo LV
číslo název úseku
účelové komunikace
ÚK1 Polní cesta - pod silnicí I/20
1
Životice u Kasejovic
401/1
ÚK2 U č.p.17
Životice u Kasejovic
425
1
Životice u Kasejovic
113/16
1
Životice u Kasejovic
113/12
61

ÚK3 K lesu - za č.p.31

výměra m

Dle podkladů
kat.úřadu
(www.cuzk.cz)

ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha

mapový list způsob využití

1328

KMD

ostatní komunikace

121
514
3191

KMD
KMD
KMD

jiná plocha

Životice u Kasejovic

.57/1

61

573

KMD

Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic

141/25
141/6
141/39

27
1
49

824
3608
44

KMD
KMD
KMD

trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Kubík Zdeněk, Roželov 53, 26242 Hvožďany
Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
Šmíd Václav, č. p. 8, 33544 Životice
Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
Hradil Jaroslav Ing., č. p. 33, 33544 Životice
Motejzík Čestmír, 17. listopadu 673, 33203 Šťáhlavy
Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

druh pozemku vlastnické právo
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
orná půda Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
orná půda Motejzík František, č. p. 22, 33544 Životice
Motejzíková Božena, č. p. 22, 33544 Životice
zastavěná plocha Motejzík František, č. p. 22, 33544 Životice
Motejzíková Božena, č. p. 22, 33544 Životice

manipulační plocha
ostatní komunikace

1

ostatní plocha Hradil Jaroslav Ing., č. p. 33, 33544 Životice
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
trvalý travní porost Fialová Olga, č. p. 7, 33544 Životice

Pavel Mareš
Dukelská 491, 386 01 Strakonice

Pasport místních komunikacípřehled vlastníků pod úseky komunikací
katastrání území Životice u Kasejovic

Životice u Kasejovic
ÚK4 Lesní cesta - od č.p.31
Životice u Kasejovic
ÚK5 Okolo č.p.1 - k č.p.13, č.p.29
Životice u Kasejovic
ÚK6 Lesní cesty
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic

ÚK7 Lesní cesty
ÚK8 Čertovka - na Kotouň
ÚK9 Pěšina za č.p.23
ÚK10 K železniční zastávce

141/12

1

398

KMD

ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

141/6

1

3608

KMD

ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

402/1

1

7493

KMD

ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

408
153

1
103

1190
3579

KMD
KMD

ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
orná půda Chlumská Vladislava, Vejvanovského 1612/16, Chodov, 14900 Praha 4
Humlová Dagmar MUDr., Kosmova 259/1, Královo Pole, 61200 Brno
Klein Jan, Dvorecká 824/35a, Podolí, 14700 Praha 4
Kurz Vilém Ing., Nad Lomnicí 1102, 38801 Blatná
Kurz Vladislav , M.Sc., Leskauerova 2804/7, Líšeň, 62800 Brno
Michálek Roman Ing., Nad Palatou 2656/10, Smíchov, 15000 Praha 5
Mikeštíková Marcela Ing., Ph.D., Pomořanská 471/3, Troja, 18100 Praha 8
Muschicková Hana Ing., Petrbokova 1464/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
Šťastná Slavomíra, Vejvanovského 1611/18, Chodov, 14900 Praha 4
Valtová Olivie, Kladrubce 52, 33544 Kasejovice
Vaníček Jindřich, č. p. 114, 28545 Kluky
Vaníček Jiří, Mirovická 1078/54, Kobylisy, 18200 Praha 8
Vaníček Jiří Ing., Na Kocínce 1740/8, Dejvice, 16000 Praha 6
Vaníček Martin Ing., Ph.D., Naardenská 668/19, Liboc, 16200 Praha 6
Vaníček Vladimír Ing., Pickova 1488/8, Zbraslav, 15600 Praha 5
Vránková Dana Ing., CSc., Ramešova 2598/6, Královo Pole, 61200 Brno
Zralý Petr, Puchmajerova 337/17, Jinonice, 15800 Praha 5

Životice u Kasejovic

407/2

1

8650

KMD

ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

Životice u Kasejovic

400

1

2680

KMD

ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

Životice u Kasejovic

41

1

61

KMD

398/1

1

5076

KMD

ostatní komunikace

398/1
350/1

1
103

5076
263728

KMD
KMD

ostatní komunikace

367

76

2032

KMD

Životice u Kasejovic
ÚK11 Za železniční zastávkou - k lesu
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic

Životice u Kasejovic

trvalý travní porost Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

2

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
lesní pozemek Chlumská Vladislava, Vejvanovského 1612/16, Chodov, 14900 Praha 4
Humlová Dagmar MUDr., Kosmova 259/1, Královo Pole, 61200 Brno
Klein Jan, Dvorecká 824/35a, Podolí, 14700 Praha 4
Kurz Vilém Ing., Nad Lomnicí 1102, 38801 Blatná
Kurz Vladislav , M.Sc., Leskauerova 2804/7, Líšeň, 62800 Brno
Michálek Roman Ing., Nad Palatou 2656/10, Smíchov, 15000 Praha 5
Mikeštíková Marcela Ing., Ph.D., Pomořanská 471/3, Troja, 18100 Praha 8
Muschicková Hana Ing., Petrbokova 1464/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
Šťastná Slavomíra, Vejvanovského 1611/18, Chodov, 14900 Praha 4
Valtová Olivie, Kladrubce 52, 33544 Kasejovice
Vaníček Jindřich, č. p. 114, 28545 Kluky
Vaníček Jiří, Mirovická 1078/54, Kobylisy, 18200 Praha 8
Vaníček Jiří Ing., Na Kocínce 1740/8, Dejvice, 16000 Praha 6
Vaníček Martin Ing., Ph.D., Naardenská 668/19, Liboc, 16200 Praha 6
Vaníček Vladimír Ing., Pickova 1488/8, Zbraslav, 15600 Praha 5
Vránková Dana Ing., CSc., Ramešova 2598/6, Královo Pole, 61200 Brno
Zralý Petr, Puchmajerova 337/17, Jinonice, 15800 Praha 5
trvalý travní porost Běloušek Josef, č. p. 40, 33544 Životice

Dle podkladů
kat.úřadu
(www.cuzk.cz)

Pavel Mareš
Dukelská 491, 386 01 Strakonice

Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
Životice u Kasejovic
ÚK12 Od silnice I/20 - pěšina k č.e.6
Životice u Kasejovic

Pasport místních komunikacípřehled vlastníků pod úseky komunikací
katastrání území Životice u Kasejovic

Dle podkladů
kat.úřadu
(www.cuzk.cz)
Běloušková Terezie, č. p. 40, 33544 Životice
Kvasníková Hana, tř. J. P. Koubka 82, 38801 Blatná
Sládková Olga Bc., Smrkovická 2218, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
Šíma František, č. p. 25, 33544 Životice
Šíma Jaroslav, Nerudova 821, 38801 Blatná
Šímová Miloslava, č. p. 25, 33544 Životice
Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., č. p. 379, 33544 Kasejovice
Šmíd Jiří, Na Bílé husi 1074, 38801 Blatná
Němejc Bohumil, č. p. 12, 33544 Životice
Simková Marie, U Sokolovny 561, 33501 Nepomuk

371
374
376/3
376/1
376/2

1
137
20
16
134

953
7139
5143
5143
2032

KMD
KMD
KMD
KMD
KMD

neplodná půda

ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

409

1

3543

KMD

ostatní komunikace

ostatní plocha Obec Životice, č. p. 17, 33544 Životice

3

PASPORTIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Pavel Mareš
Dukelská 491, 386 01 Strakonice
Čís.ÚK Název ÚK

Kat.území

Pasport místních komunikacípřehled vlastníků pod účel.kom.
kat.území Dobrá Voda u Č.Budějovic

2
Číslo parc. Druh parc. Výměra m Vlastník

Dle podkladů
kat.úřadu České Budějovice
Podíl

4

PASPORTIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Pavel Mareš
Dukelská 491, 386 01 Strakonice

Pasport místních komunikacípřehled vlastníků pod účel.kom.
kat.území Dobrá Voda u Č.Budějovic

op/s-ostatní plocha/silnice
op/jp - ostatní plocha/jiná plocha
op/np-ostatní plocha/neplodná půda
op/mp-ostatní plocha/manipulační plocha
ttp-trvalý travní porost
z-zahrada
or-orná půda
vp/vt-vodní plocha/vodní tok
zpl.-zastavěná plocha, nádvoří
vp/vn-vodní plocha/vodní nádrž umělá
op/dp-ostatní plocha/dobývací prostor
vp/ryb-vodní plocha/rybník
vp/les-lesní pozemek
op/sport.-ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha

5

Dle podkladů
kat.úřadu České Budějovice

