








Správce SÚS Trboušany

číslo druh povrchu délka délka šířka asfkategorie stav poznámka 

III/40014 asfalt 7,5 S 7,5/60 1 Pravlov - Miroslav

III/39519 asfalt 300 7,5 S 7,5/60 1 Trboušany - D. Kounice, mimo průjezdný úsek obcí

III/39519 asfalt 1350 7 B MS2 14/7/50 1 Trboušany - D. Kounice, průjezdný úsek obcí

MK1 asfalt 114 5 C MO2 10/5/30 1

MK2 asfalt 518 5 C MO2 10/5/30 1

MK3 asfalt 311 4 C MO2 8/4/30 1 v napojení na III/39519 šířka pouze 3m

MK4 asfalt 263 4 C MO2 8/4/30 1

MK5 asfalt 46 2,5 C MO1 4/2,5/30 1

MK6 asfalt 84 2,5 C MO1 4/2,5/30 1

MK7 asfalt 36 2,5 C MO1 4/2,5/30 1

MK8 asfalt 46 4 C MO2 5,5/4/30 1

MK9 asfalt 93 4,5 C MO2 9/4,5/30 1

MK10 asfalt 304 7 D1 MO2 9/3,5/30 1

Délka celkem 1650 1815

UK1 hlína 535 UK 4/3,5/0 k vrtům

UK2 hlína 610 UK 4/3,5/0 záhumenní Hájky

UK3 šotolina 330 UK 4/3,5/0 k cihelně

UK4 šotolina 382 UK 9/4/0 záhumenní Mazušky

Délka celkem 0 1857

Místní a účelové komunikace obce Trboušany

PASPORT KOMUNIKACÍ OBCE TRBOUŠANY 31.12.2019

Tabulky komunikace 

Vypracoval ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34 Kuřim, IČ 01446487



Vysvětlivky

MK – komunikace místní 

MS – komunikace místní sběrná

MO – komunikace místní obslužná

UK- veřejně přístupná účelová komunikace

Číslo = počet pruhů

10/5/30 = šířka uličního prostoru/šířka zpevněné komunikace/návrhová rychlost

Funkční skupiny komunikací dle ČSN 736110:

Místní a účelové komunikace obce Trboušany

Klasifikace stavu komunikace 1 - bez poruch, 2- opotřebovaná obrusná vrstva, 3 - praskliny v obrusné vrstvě, 4 - lokální deformace, 

5 - poškozené podkladní vrstvy

A - Rychlostní komunikace pro místní komunikace funkční skupiny A vychází svým příčným uspořádáním z dálnic a rychlostních 

komunikacích, na které obvykle v intravilánu navazují. (plní funkci plynulého a bezpečného převedení soustředných proudů vnitřní 

a vnější dopravy v uspořádání jako přivaděč, průtah nebo okruh)

B – sběrné komunikace obytných útvarů, spojení obcí, průtahy silnic I., II. a III. třídy a vazby na tyto komunikace. (Sběrné 

komunikace přivádí dopravu sídelního útvaru na vnější silniční síť nebo na městské rychlostní komunikace, tvoří hlavní osy sídelních 

útvarů a spolu s rychlostními komunikacemi mohou vytvářet hlavní komunikační systém sídelních útvarů. Jsou hlavním nositelem 

tras MHD. Mohou sloužit jako průtahy silnic. Plní také funkci obsluhy přilehlé zástavby.)

C – obslužné komunikace ve stávající i nové výstavbě. Mohou jimi být i průtahy silnic III.třídy a v odůvodněných případech i II. třídy. 

(Obslužné místní komunikace plní obslužnou funkci, zpřístupňují území a objekty. Nemají umožňovat zbytečné průjezdy obytnými 

okrsky. Sběrná dopravní funkce je nežádoucí, ale mohou sloužit jako průtahy silnic III. i II. třídy v malých sídlech. Vedení MHD je 

možné. Na obslužných komunikací mají být v co největší míře uplatněna zklidňovací opatření)

D1 – pěší zóny, obytné zóny

D2 – stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody, schodiště a ostatní komunikace 

nepřístupné provozu silničních motorových vozidel, pokud nejsou součástí komunikací funkčních skupin B a C
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1. Technická zpráva 

 

 

A Úvod 

Pasport komunikací obce Trboušany je zpracován pro stav komunikací v obci ke dni 31.12.2019 a 

umožní obci Trboušany, která je dle §40, odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění silničním 

správním úřadem pro místní a veřejné účelové komunikace na území obce, provádět evidenci a 

údržbu komunikací v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění 

(zejména §9) a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění (zejména §5).  

 

B Komunikace 

Okrajem katastrálního území Trboušany v S-J směru prochází v délce 2,3 km silnice III.třídy č.  

III/40014 kategorie S7,5 60 spojující Pravlov a Miroslav. Na tuto silnici se v její střední části napojuje 

silnice III. třídy č. III/29838 kategorie S7,5 60, která prochází obcí přibližně V – Z směrem a plní funkci 

sběrné komunikace obce Trboušany. Dále za obcí vede S směrem na Dolní Kounice, její délka 

v katastrálním území Trboušany je 1,650 km. V průjezdním úseku obcí je dle ČSN 736110 zařazena do 

funkční skupiny místních komunikací sběrných – B s parametry MS2 14/7/50 – místní komunikace se 

sběrnou funkcí, dvoupruhová, šířka uličního prostoru 14m, šířka asfaltu 7m, návrhová rychlost 50. 

Komunikace je ve správě SÚS JmK. Ostatní komunikace v obci, které jsou ve správě obce, jsou 

rozděleny na místní, zařazené do funkční skupiny C nebo D jako obslužné, jsou v pasportu označeny 

MK1-MK10 s popisem parametrů v tabulkové části a na veřejně přístupné účelové komunikace 

označené UK1-UK4. Veřejně přístupné účelové komunikace slouží k obsluze zařízení v extravilánu 

obce provozovaných obcí, k vedlejším příjezdům k nemovitostem (stodoly, dvory) a k obsluze 

zemědělských pozemků. Celková délka místních komunikaci ve správě obce Trboušany je 1815 m, 

celková délka veřejně přístupných účelových komunikací je 1857 m. 

 

C Mosty 

Obcí Trboušany protéká V-Z směrem vodoteč směřující na Kupařovice a k řece Jihlava. Vodoteč je 

suchá, slouží k odvodu pouze dešťových vod v případě deště. Na území obce je překonávána 3 mosty 

– 2 mosty na místních komunikacích funkční skupiny C a jeden na veřejně přístupné účelové 

komunikaci. Všechny mosty jsou o jednom poli s železobetonovou mostní deskou. Mosty na místních 

komunikacích jsou s obousměrným provozem a s chodníkem pro pěší provoz šířky min 90 cm na 

římse, most na účelové komunikaci s jednosměrným provozem, bez chodníku.  

 

D Ostatní pasportizované prvky 

- 

 

 

 



E. Technologie pasportizace  

Tělesa komunikací jsou znázorněna plochami a liniemi na podkladě ortofotomapy, jako homogenního 

státního mapového díla z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) z roku 

2019. 

  

V Kuřimi 31.12.2019 

 

 

 



číslo číslo komunikace délka šířka vozovky šířka chodníku investiční náklad stav poznámka

MOST1 MK2 5 5 1 2500000 2 2 pruhy včetně chodníku

MOST2 MK2 5 5,5 1 5000000 1 2 pruhy včetně chodníku

MOST3 UK3 4 4 - 1000000 2 1 pruh

Délka celkem 14

Vypracoval ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34 Kuřim, IČ 01446487

PASPORT KOMUNIKACÍ OBCE TRBOUŠANY 31.12.2019

Tabulky objekty na komunikacích

Mosty na místních komunikacích obce Trboušany



MK – komunikace místní 

MS – komunikace místní sběrná

MO – komunikace místní obslužná

Číslo = počet pruhů

10/5/30 = šířka uličního prostoru/šířka zpevněné komunikace/návrhová rychlost

A - Rychlostní komunikace pro místní komunikace funkční skupiny A vychází svým příčným uspořádáním z dálnic a rychlostních 

komunikacích, na které obvykle v intravilánu navazují. (plní funkci plynulého a bezpečného převedení soustředných proudů vnitřní 

a vnější dopravy v uspořádání jako přivaděč, průtah nebo okruh)

B – sběrné komunikace obytných útvarů, spojení obcí, průtahy silnic I., II. a III. třídy a vazby na tyto komunikace. (Sběrné 

komunikace přivádí dopravu sídelního útvaru na vnější silniční síť nebo na městské rychlostní komunikace, tvoří hlavní osy sídelních 

útvarů a spolu s rychlostními komunikacemi mohou vytvářet hlavní komunikační systém sídelních útvarů. Jsou hlavním nositelem 

tras MHD. Mohou sloužit jako průtahy silnic. Plní také funkci obsluhy přilehlé zástavby.)

C – obslužné komunikace ve stávající i nové výstavbě. Mohou jimi být i průtahy silnic III.třídy a v odůvodněných případech i II. třídy. 

(Obslužné místní komunikace plní obslužnou funkci, zpřístupňují území a objekty. Nemají umožňovat zbytečné průjezdy obytnými 

okrsky. Sběrná dopravní funkce je nežádoucí, ale mohou sloužit jako průtahy silnic III. i II. třídy v malých sídlech. Vedení MHD je 

možné. Na obslužných komunikací mají být v co největší míře uplatněna zklidňovací opatření)

D1 – pěší zóny, obytné zóny

D2 – stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody, schodiště a ostatní komunikace 

nepřístupné provozu silničních motorových vozidel, pokud nejsou součástí komunikací funkčních skupin B a C

Vysvětlivky

Mosty na místních komunikacích obce Trboušany

Klasifikace stavu mostu 1 - bez poruchy, 2 - poruchy odstranitelné udržovacími pracemi, 3 - statické poruch


