SEZNAM
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V MAJETKU OBCE
HRABĚŠICE
dle zákona č.128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů O obcích, §38 odst.(1), odst.(2)
hospodaření obce
dle Zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů O pozemních komunikacích, §7
odst.(1) účelová komunikace
Pozemkové parcely v k.ú. Hraběšice, užívané jako veřejně přístupné účelové
pozemní komunikace
1)kolem hřbitova – p.p.č.730 (ost.kom.), výměra 369 m2, povrch travnatý
2)k pí Hodulové – 733/2 (ost.kom.), výměra 291 m2; 19/7 (ost.pl.), výměra 76 m2; 19/10
(ost.pl.), výměra 47 m2, nájezd- povrch živičný, dále štěrk
3)prodloužení MK 8c) palírna -p.p.č.724/6 (ost.kom.), výměra 177 m2, navazující
p.p.č.757 povrch štěrk (příslib převodu na obec za podmínky, po vybudování MK)
4)prodloužení MK 2c) /p.p.č.736/5/ k lesu, pravděpodobně po p.p.č. 715/14 ; p.p.č.715/15;
p.p.č.715/32 a 736/1, povrch zbytky penetrace a štěrk (nejsou dořešeny majetkoprávní
poměry po úpravě levostranného přítoku Hraběšického potoka v 80.letech)
5) p.p.č. 638 (orná), výměra 539 m2, cesta kolem Hroudných, povrch travnatý, vyjeté
koleje
6)k Mašům – p.p.č.724/7 (ost.kom.), výměra 101m2, nájezd, povrch recyklovaná živice
7)mezi chatami a autobusovou zastávkou „U obchodu“ k potoku – p.p.č.152/12 (ost.pl.),
výměra 134 m2, povrch travnatý; 152/14 (ost.pl.), výměra 306 m2, povrch travnatý
8)mezi chatami p.p.č.106/5 (ost.kom), výměra 62m2, povrch travnatý; 106/1 (ost.kom.),
výměra 41m2, povrch travnatý; 106/2 (ost.pl.), výměra 561 m2, povrch travnatý
Pozemkové parcely v k.ú. Krásné, užívané jako veřejně přístupné účelové pozemní
komunikace
1)ke Kominické p.p.č.526 (ost.kom.), výměra 691 m2, sjezd živičný, dále štěrk v kolejích
2)od MK 1b) k Urbanovým – p.p.č. 290 (ost.kom), výměra 734 m2, povrch štěrk v kolejích
3)kolem Vávrovy chaty k lesu – p.p.č.522/2 (ost.kom.), výměra 1219 m2, povrch štěrk v
kolejích

4) Krásné, chatoviště – vše veřejné přístupy k chatám
p.p.č.441/8 (zahrada), výměra 142m2;
p.p.č.441/7 ( ost.kom.), výměra 451 m2;
p.p.č.441/11 (louka,past.), výměra 228 m2;
p.p.č.441/12 (louka,past.), výměra 176 m2;
p.p.č.441/13 (louka,past.), výměra 79 m2;
p.p.č.441/14 (louka,past.), výměra 91 m2;
p.p.č.441/15 (louka,past.) výměra 80 m2;
p.p.č.441/16 (louka,past.) výměra 294 m2;
p.p.č.441/17 (louka,past.) výměra 36 m2;
p.p.č.441/9 (trav.porost) výměra 31 m2;
p.p.č.516 (kom.zpev.) výměra 4917 m2;
p.p.č.59/3 (louka,past.) výměra 457 m2;
p.p.č.443/5 (louka,pastv.), výměra 633 m2;
p.p.č.443/6 (louka,past.), výměra 277 m2;
p.p.č.449/1 (louka,past.) výměra 924 m2;
p.p.č.441/1 (travní porost), výměra 330 m2;
p.p.č.68/2 (trav.porost) výměra 274 m2;
p.p.č.434/1 (ost.pl.), výměra 216 m2;
p.p.č.434/6 (zahrada) výměra 205 m2;
p.p.č.438/6 (louka), výměra 338 m2;
p.p.č.438/9 (louka,past.), výměra 37 m2;
p.p.č.438/8 (louka,pastv.), výměra 109 m2;
p.p.č.60/2 (louka,pastv.), výměra 67 m2;
p.p.č.63/1 (louka,pastv.), výměra 244 m2;
Poznámka:
Na údržbu, opravy, příp.rekonstrukce (vysprávky, sečení trávy, likvidace bioodpadu,
projekty, realizace) i těchto účelových pozemních komunikací by měly být v rozpočtu
vyčleněny finanční prostředky v souladu se zákonem č.128/2000Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Těchto komunikací se netýká zimní údržba ve smyslu zákonač.13/1997 Sb.,ve znění
pozdějších předpisů O pozemních komunikacích.
V Hraběšicích 8.12.2021
Příloha: mapy lokalit

Vladimíra Reslerová
místostarostka

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

David Maliňák
starosta

Komentář k předládanému materiálu veřejně přístupných účelových komunikací:
Jedná se o tzv.účelové komunikace (mohou být veřejné nebo neveřejné - především v
uzavřených areálech), na které se plně nevztahuje zákon č.13/1997 Sb., O pozemních
komunikacích, ale vzhledem k jejich důležitosti pro dopravní obslužnost v obci je třeba
jejich schválení pro další nakládání s nimi.
Výše uvedená pozemková parcelní čísla, pozemní komunikace a ostatní plochy mají
charakter veřejně účelových komunikací, protože nesplňují technické parametry pro MK.
Zajišťují však zpřístupnění konkrétních lokalit ( a to i při zimní údržbě, některé z nich jsou
zařazeny do plánu zimní údržby) a to jak rodinných domů ( které by měly mít dle platné
legislativy a stavebního zákona, charakter místních komunikací již při povolování staveb
RD, což se v obci dosud nedělo a je třeba zjednávat nápravu), tak i obecních pozemků
(převážně zemědělských nebo lesních, nebo ostatních ploch).
Tento stav je třeba postupně napravovat a schválení navržených účelových komunikací je
prvním krokem pro to, aby z hlediska práva bylo vše podchyceno a především při zimní
údržbě, při možném řešení důsledků poškození na zdraví nebo vzniklé škody
(zaměstnance nebo občana, nejedná se jen o zimní údržbu, ale i o letní údržbu) bylo
možno vzniklou situaci řádně posoudit vlastníkem pozemků i dalšími kompetentními
orgány. I chatoviště Krásné je třeba řešit, protože se jedná o zpřístupnění jednotlivých
chat.
V Hraběšicích 8.12.2021
Zpracovala: Reslerová

PRO INFORMACI konečný výsledek může být až po inventarizaci

Neužívané pozemní komunikace Hraběšice
(vedené na k.ú.jako ost.pl., ost.kom., ve skutečnosti jsou jiná kultura. Je třeba uvedení do
souladu se skutečností a rozhodnout o budoucím naložení s nimi a nebo vyčlenit finanční
prostředky na jejich údržbu).
Neužívané lesní cesty Hraběšice a Krásné (podle výpisu z katastru a skutečnosti
rozhodnout, jak s nimi naložit, zda převést do jiné kultury nebo směnit, odprodat)
V tomto případě bude nutné pro jednání zastupitelstva vypracování řádné důvodové
zprávy s návrhem na řešení a bylo by vhodné zvládnout alespoň zadání v průběhu roku
našeho působení.
1)potok podél pozemku Petrtýlů (uvedení do souladu se skutečností, p.p.č.724/1
k.ú.Hraběšice – oddělení)
2)potok podél pozemku pí Barčíkové (uvedení do souladu se skutečností, p.p.č.724/1
k.ú.Hraběšice – oddělení)
3)mezi silnicí a obecním úřadem (uvedení do souladu se skutečností p.p.č. 724/1 k.ú
Hraběšice – oddělení)
4)prodloužení MK 5c) směrem k MK 2c) (budoucí řešení v rámci územního plánu p.p.č.
k.ú.Hraběšice)
5)sjezd u Kohlera p.p.č.724/4 k.ú.Hraběšice (pro obec bez významu, sjezd je vždy
součástí pozemní komunikace §10 zákona o poz.kom. a musí mít jednoho vlastníka u
p.p.č.20/3 vlastník není obec Hraběšice)
6)kolem Pěčků a venkovního posezení směrem k lesu, p.p.č. k.ú.Hraběšice dořešit
parcely, které nepatří obci p.p.č. k.ú.Hraběšice)
8)prodej Obcí Hraběšice dne (uvedení do souladu se skutečností, p.p.č.724/12
k.ú.Hraběšice)
9)prodej Obcí Hraběšice dne (uvedení do souladu se skutečností, p.p.č.724/14
k.ú.Hraběšice)

