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ROZHODNUTÍ  
 

o zařazení vybraných pozemních komunikací - kategorie místní komunikace 
 
Úřad městyse Čachrov, 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 městyse Čachrov se sídlem Čachrov 55, 339 01 
Klatovy o zařazení schválených vybraných úseků komunikací podle předloženého 
aktualizovaného pasportu místních komunikací zpracovaného Pavlem Marešem, Dukelská 
491, 386 01 Strakonice II, schválené vlastníkem příslušných místních komunikací dne 29. 07. 
2021 usnesením č. 2/2021 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 komunikacích, v platném znění (dále jen vyhláška) a zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu ve znění pozdějších předpisů (správní řád) rozhodl takto:  
 

Zařazuje 
vybrané úseky komunikací do kategorie místní komunikace – katastrální území Čachrov: 
Jedná se o úseky: 
1b Čachrov – Bradné, hranice k.ú. 

asfaltový povrch, délka úseku 0,992 km 
do kategorie místních komunikací II. třídy (§ 6, odst.2, písm.b) zákona o pozemních 
komunikacích) 
 
1c K č.p.52 

asfaltový povrch, délka úseku 0,162 km 
2c Plochy u silnice I/27 naproti faře 

asfaltový povrch, délka úseku 0,067 km 
3c U hasičské zbrojnice – k č.p.64, č.p.19 

asfaltový povrch, délka úseku 0,120 km 
4c K bytovkám (od č.e.6 – k č.p.67, od č.p.72 – k č.p.61, u č.p.18 k železničnímu muzeu) 

asfaltový povrch, délka úseku 0,527 km 
5c Od č.p.62 – k č.p.69 

asfaltový povrch, délka úseku 0,092 km 
6c Ke školnímu areálu 

asfaltový povrch, délka úseku 0,034 km 
7c Plocha u silnice I/27 – pod školou 

asfaltový povrch, délka úseku 0,106 km 
8c K elektrárně 

 



asfaltový povrch, délka úseku 0,687 km 
9c Od silnice III/17113 směr na Pozorku / hranice k.ú. Záhrádka u Čachrova / 

asfaltový povrch, délka úseku 0,234 km  
do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.2, písm.c) zákona o pozemních 
komunikacích) 
 
1d Chodníky u I/27 – od č.p.35 – k ploše u č.p.38, u č.p.4 

zámková dlažba, asfaltový povrch, nezpevněný povrch, délka úseku 0,193 km 
2d Chodníky u I/27 – za č.p.27 – okolo plochy parcela 528, č.p.25 – k č.p.19 

zámková dlažba, délka úseku 0,364 km 
3d Mezi č.p.28 a č.p.29 – za koloniálem Benešová 

asfaltový povrch, délka úseku 0,031 km 
5d Za školou 

nezpevněný povrch, délka úseku 0,114 km 
7d Chodník autobusová zastávka u městyse (č.p.55) 

asfaltový povrch, nezpevněný povrch, zámková dlažba délka úseku 0,098 km  
8d Lávka ke Kunkovicím 

dřevěné hranoly, délka úseku 0,0052 km 
9d Schody ke hřbitovu 

kamenné schody, délka úseku 0,0035km 
do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.2, písm.d) zákona o pozemních 
komunikacích) 
 
Tyto úseky jsou součástí zpracovaného aktualizovaného pasportu místních komunikací 
zpracovaného podle vyhlášky § 5 vyhlášky.  

 
Odůvodnění: 

Městys Čachrov (IČ: 00255319) zajistil zpracování aktualizace pasportu místních komunikací 
z roku 2007, vybraných úseků komunikací, které byly schváleny v Zastupitelstvu městyse dne 
31. 7. 2021 usnesením č. 2/2021. 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 Úřad městyse Čachrov 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 Úřadu městyse Čachrov. 

 
 

…………………………..……………… 
Josef Bejvl, starosta městyse  



Písemně obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:  
Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy. 
 
Příloha: Přehled aktualizovaných úseků místních komunikací. 
 
Rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce. 
 
Datum vyvěšení: ……………….. 
 
Datum sejmutí:………………….. 


