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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název akce:  KOBEŘICE U BRNA, PASPORT 

Umístění obce:  Jihomoravský kraj, okres Vyškov 

Katastrální území: Kobeřice u Brna [667331] 

Objednatel: Obec Kobeřice u Brna 
Dolní 54, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna 

Zhotovitel:  DoZBos s.r.o. 
   Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice  
   IČO: 293 72 381 

2. ÚVOD 
 

Předmětem tohoto řešení je zpracování pasportizace dopravního značení v obci Kobeřice u Brna tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost silničního provozu a vytvořeny příznivé podmínky pro všechny jeho účastníky. Řešení odpovídá zákonu 

č.361/2000 Sb., vyhlášce MDS č.294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, technickým podmínkám č. TP 65, 3. vydání „Zásady 

pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních 

komunikacích, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a VL.6.1. „Vybavení 

pozemních komunikací“. 

3. TECHNICKÝ POPIS 
 

Katastrálním územím obce Kobeřice u Brna prochází páteřní silnice III/4199 jako spojnice obcí Křižanovice a Otnice. Na 

tuto komunikaci navazuje silnice III/41911. Tyto komunikace jsou v majetku Jihomoravského kraje a správcem 

komunikací je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Místní komunikace pak spadají pod správu obce. 

V pasportu je formou svislého dopravního značení zajištěna bezpečnost silničního provozu zejména na výjezdech 

z místních komunikací na krajské silnice a vyznačení přednosti v jízdě na hlavních pozemních komunikacích. Na 

křižovatkách místních komunikací, kde nejsou vyznačeny hlavní a vedlejší komunikace, platí přednost vozidel 

přijíždějících zprava (§22 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb.). 

Ve výkresové příloze „Kobeřice pro pasport body.dwg“ tohoto pasportu je vyznačen stávající stav dopravního značení. 

V projektu je zakresleno veškeré dopravní značení nacházející se na území obce Kobeřice u Brna.  

Přesné specifikace, charakteristika dopravního značení a jeho aktuální technický stav a umístění spojené 

s fotodokumentací je zaznamenáno do tabulky přílohy „DZ Kobeřice“. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma komunikační sítě v katastrálním území Kobeřice u Brna 

4. PROVEDENÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO UMISŤOVÁNÍ DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ 
 

4.1 Provedení 

Navržené dopravní značení je s reflexní povrchovou úpravou tř.1. 

4.2 Rozměry 

Velikost navrženého dopravního značení definují nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy, konkrétně 

vzorové listy VL 6.1 Svislé dopravní značky s účinností od 1. 8. 2019. 

4.3 Boční umístění 

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, 

případně vozovky je 0,5 m. Ve výjimečných případech je možno tuto vzdálenost snížit až na 0,3 m. 

4.4 Výškové umístění 

Spodní okraje nejníže umístěných dopravních značek (včetně dodatkových tabulek) je nejméně 1,2 m nad úrovní 

vozovky, na mostních objektech pak min. 2,5 m. 

 



 

 

 

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průchozího prostoru pro chodce, je spodní okraj 

nejníže umístěné dopravní značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,2 m nad úrovní vozovky nebo 

chodníku. V průchozím prostoru pro cyklisty je tato výška stanovena na 2,5 m. 

 

5. OBSAH PASPORTU KOMUNIKACÍ 
 

Pasport komunikací je rozdělen na část textovou, tabulkovou, výkresovou/grafickou část a fotodokumentaci. 

 Technická zpráva 

 Tabulka dopravního značení 

 Projektová dokumentace zahrnující pasportizaci stávajícího dopravního značení 

 Fotodokumentace stávajícího dopravního značení 

6. ZÁVĚR 
 

Elektronická podoba pasportu je rozdělena na část textovou, tabulkovou, výkresovou/grafickou část 

a fotodokumentaci. Textová část obsahuje všeobecné charakteristiky. Tabulková část obsahuje podrobný popis a 

charakteristiku dopravního značení v obci Kobeřice u Brna, a také souřadnice umístění značení. V rámci výkresové 

dokumentace bylo stávající značená zaznamenáno do mapového podkladu. S tabulkou i výkresem je spojená pak 

fotodokumentace samotného stávajícího dopravního značení.  

 

 

 

Zpracovala: Ing. Vanda Glosová, DoZBos s.r.o. 

V Boskovicích dne 25. 2.2022 


