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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Úvod  
  

 Tento dokument představuje textovou část výstupů veřejné zakázky "Posílení strategického řízení 
ve Svazku obcí Máchův kraj“, konkrétně jde o část 2 Pasport dopravního značení. Objednatelem zakázky 
je Svazek obcí Máchův kraj s podporou fondu EU (Evropský sociální fond - operační program 
Zaměstnanost), registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014683. Cílem zakázky je 
zpracování pasportu (tj. evidence) svislého a vodorovného dopravního značení místních komunikací na 
celém území města Dubá. 
 

 Podkladem pro zpracování pasportu dopravního značení jsou mapové výstupy pasportu místních 

komunikací (pasport MK), který má obec již z minulosti zpracován. Tyto mapové výstupy obsahují mimo 

jiné zatřídění komunikací (kategorie místních komunikací I-IV a silnice), z něhož vychází rozsah místních 

komunikací, na kterých bude pasport dopravního značení zpracován.  

 

Ze stávajícího pasportu MK obce Skalka je převzato také označení komunikací (dle zákona 

č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ke kterým prvky dopravního značení přísluší. Toto označení 

představuje jeden z popisných atributů každého prvku dopravního značení, které určuje ke které 

komunikaci náleží, a umožňuje tak jeho lokalizaci. 

 

 V rámci terénního šetření byly prozkoumány všechny místní komunikace na území města Dubá, 

na kterých byly zmapovány veškeré prvky dopravního značení (svislé i vodorovné). Každý prvek svislého 

dopravního značení byl geodeticky zaměřen a byly zaznamenány jeho základní vlastnosti (materiál, 

umístění, typ nosiče, technický stav, atd...). 

 

 

 

Vlastní zpracování prostorových dat pasportu dopravního značení bylo provedeno v databázovém GIS 

Kompas5. Datové výstupy jsou vytvořeny pomocí exportu do formátu ESRI shapefile (.shp). 

 

 
Obr.1: ukázka z prostředí programu Kompas 5 

 

2. Identifikační údaje 

 
Objednatel:   Svazek obcí Máchův kraj 

Náměstí republiky 193 
472 01  Doksy 
IČ: 71202056 

 

Zhotovitel:  MK Consult, v.o.s. 

   Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem 
 

Obec:   Skalka u Doks 

Katastrální území: Skalka u Doks [748072] 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Charakteristika území 
 

 Obec Skalka u Doks se nachází v okrese Česká Lípa na jihozápadě Libereckého kraje, přibližně 4 

km jihozápadně od Máchova jezera. Území je obklopeno Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko – 

Máchův kraj a skládá se z 1 katastrálního území. Na celém území obce žije přibližně 159 obyvatel.  

 

2. Průzkum v terénu 
 

 V rámci terénního průzkumu byly vyhledávány veškeré prvky dopravního značení na místních 

komunikacích ve vlastnictví obce Skalka u Doks (svislé a vodorovné dopravní značení), geodeticky 

zaměřeny ve 3.třídě přesnosti a byly zjištěny jejich základní popisné údaje jako název komunikace, 

technický stav značení, nosič, umístění a provedení značky.  

  

Na základě takto získaných informací v kombinaci s poskytnutými podklady (existující pasport 

místních komunikací), bylo možné vypracovat kompletní evidenci dopravního značení na místních 

komunikacích ve vlastnictví obce Skalka u Doks. Technický stav prvků svislého dopravního značení byl 

hodnocen subjektivně v porovnání s běžným standardem a ostatními prvky značení na území. Technický 

stav byl určován v pěti stupních a sice bezvadný, dobrý, vyhovující, špatný a havarijní.  

 

3. Popis dopravního značení 

  
 Na místních komunikacích pod správu obce Skalka u Doks, se nachází celkem 7 prvků svislého 

dopravního značení a žádný prvek vodorovného dopravního značení. Kromě jedné značky v severní části 

zastavěného území je zbyek svislých značek v dobrém technickém stavu. Celkově lze považovat technický 

stav svislého dopravního značení na území obce Skalka u Doks za dobrý. 

 

Nosičem většiny svislých značek je samostatný sloupek umístěný v zeleni (6), jediná značka je 

potom umístěna na stromě. Většina svislých dopravních značek je vyrobena z oceli s reflexní úpravou (6). 

 

4. Datové výstupy 

 
Stěžejním výstupem plnění veřejné zakázky jsou, dle zadávacích dokumentů, prostorová data 

s možností implementace do systému MYSIS. V průběhu zpracování zakázky bylo s vedením města 

dohodnuto předání dat ve formátu ESRI shapefile (.shp). Tato data vznikla exportem z programu GIS 

Kompas5, ve kterém byla datová část zakázky zpracována.  Exportovaná data obsahují 2 sady souborů – 

svisle_znaceni.shp a vodorovne_znaceni.shp (oba včetně dalších doprovodných souborů .dbf, .prj a .shx). 

Atributová struktura těchto dat je následující: 
 

 

 

Svislé dopravní značení – atributová struktura 

 

 

 
V Ústí nad Labem 1. 3. 2022  

 
Ing. Miroslav Šikula    
ředitel               

 

Jméno tabulky Popis tabulky Datový typ Velikost Poznámka 

OZNACENI Označení text 8 Kód označení místní komunikace 

NAZEV Název komunikace text 70 Název místní komunikace 

PORCIS Pořadové číslo celé číslo - Pořadové číslo značky 

POPISZN Popis značky text 50 
Název katastrálního území, kde je značka 
umístěna 

DODATTAB Dodatková tabulka celé číslo - 
Informace zda je značka dodatkovou 

tabulkou 

DRUHZN Druh značky text 100 
Název dopravní značky  dle přílohy č. 1 k 

vyhlášce č. 294/2015 Sb. 

OZNZN Označení značky text 8 
Kód označení dopravní značky dle přílohy č. 1 

k vyhlášce č. 294/2015 Sb. 

UMISTENI Umístění text 50 

Umístění nosiče dopravní značky 

dům,stavba/na vozovce/v chodníku/ 

v krajnici/v zeleni 

MATERIALZN Materiál text 20 
Materiál dopravní značky 

ocel/hliník/plast/ostatní 

VELIKOST Velikost text 20 
Velikost dopravní značky 

zvětšená/základní/zmenšená 

PROVEDENI Provedení text 30 
Provedení dopravní značky 

reflexní/nereflexní 

NOSIC Nosič text 30 

Nosič dopravní značky 

konzola k objektu/ostatní/samostatný 

sloupek/sloup (VO,TV) 

STAV Stav text 10 
Technický stav dopravní značky 

bezvadný/dobrý/vyhovující/špatný/havarijní 

POZNAMKA Poznámka text 1000 
Poznámka k dopravní značky 

Text na dopravní značce 
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TABULKOVÁ ČÁST – PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

KID Označení Název 
komunikace 

Poř.čís. Popis 
značky 

Druh.zn. Označení 
zn. 

Umístění Materiál 
zn. 

Provedení Nosič Stav Poznámka 

18 04c  3 Skalka u 
Doks 

Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní 
(prosvětlená) 

samostatný 
sloupek 

dobrý  

19 04c  4 Skalka u 
Doks 

Stůj, dej přednost v jízdě 
! 

P6 v zeleni ocel reflexní 
(prosvětlená) 

samostatný 
sloupek 

dobrý  

20 03c  5 Skalka u 
Doks 

Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní 
(prosvětlená) 

samostatný 
sloupek 

dobrý  

21 06u  6 Skalka u 
Doks 

Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní 
(prosvětlená) 

samostatný 
sloupek 

dobrý  

22 12c  7 Skalka u 
Doks 

Text E13 v zeleni ocel reflexní 
(prosvětlená) 

samostatný 
sloupek 

vyhovující SILNICE SE V ZIMĚ 
NEUDRŽUJE 

23 12c  8 Skalka u 
Doks 

Děti A12 v zeleni ocel reflexní 
(prosvětlená) 

samostatný 
sloupek 

dobrý  

24 04u  9 Skalka u 
Doks 

Nejvyšší dovolená 
rychlost 

B20a.10 v zeleni ocel nereflexní ostatní špatný 5 km/h 
na strome 
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