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V E Ř E J NÁ    V Y H L Á Š K A 
 
 

Čj. KRNAP 07802/2011 
Vrchlabí 13. října 2011 

 
 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa KRNAP“ a „KRNAP“) 
vydává podle ust. § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a ve smyslu ust.  
§ 171 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád),  

 
 Opatření obecné povahy č. 4/2011, 

 
kterým se stanoví místní úprava provozu  

na vybraných pozemních komunikacích na území KRNAP. 
 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
Místní úprava provozu spočívá v osazení svislé dopravní značky B-11 „Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel“, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel 
s dokladem Správy KRNAP“ na níže uvedených veřejně přístupných účelových 
komunikacích ve 3. zóně KRNAP: 
 
1. Žacléř, zámek – chata Hubertus, nacházející se na pozemkových parcelách p.č. 1117/1 

193/2, 1141, 1465 a 1117/2 k.ú. Žacléř. 
Dopravní značka instalována na začátku pozemkové parcely č. 1117/1 (společně se závorou 
instalovanou dle rozhodnutí silničního správního úřadu cca 20 m za hranicí lesa) a omezuje 
současně i vjezd na komunikaci č. 3, tj. „Zámeckou cestu“.  
 

2. Žacléř − Hadí  cesta – chata  Hubertus,  nacházející  se  na  pozemkových  parcelách  
p.č. 1464, 1463, 1047/1 a 1117/2 k.ú. Žacléř. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 1464 na hranici lesa. 
 

3. Žacléř, Zámecká cesta, nacházející se na pozemkové parcele č. 1468 k.ú. Žacléř. 
Ve směru od Žacléře vjezd na tuto  komunikaci a současně i  na  komunikaci č. 1 „Žacléř,  zámek  
− chata Hubertus“ omezuje dopravní značka umístěná na pozemkové parcele č. 1117/1 k.ú. 
Žacléř (společně se závorou ve směru od chaty Ozón instalovanou na p.č. 1468 v souladu dle  
rozhodnutí silničního správního úřadu). 
 

4. Žacléř, Prkenný Důl – Černomostecká cesta, nacházející se na pozemkových 
parcelách č. 1470, k.ú. Prkenný Důl, a p.č. 342 k.ú. Žacléř. 
Dopravní značka (společně se závorou instalovanou dle rozhodnutí silničního správního úřadu)   
instalována na počátku komunikace (odbočka z cesty Prkenný Důl − směr Chata Ozón) na  
pozemkové parcele č. 1470.  

 



Článek 2 
Dopravní značky 

 
Dopravní značky budou osazeny v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb.,  
o silničním provozu, vyhlášky č. 30/2001 Sb. a technického předpisu TP 65 „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (II. vydání z 20.9.2002) a ČSN 018020). 
Provedení dopravních značek bude reflexní, trvalé, velikost základní, instalaci zajistí Správa 
KRNAP. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti 
provozu na komunikaci.  
Správa KRNAP rovněž zajistí řádnou údržbu dopravního značení po celou dobu jeho 
umístění a povede evidenci osazených dopravních značek.  
 

 
Článek 3 

Odůvodnění opatření a rozhodnutí o námitce 
 
V návaznosti na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 289/1995, 
o lesích, a Návštěvní řád KRNAP, který řeší problematiku vjezdu motorových vozidel do  
3. zóny KRNAP, se na pozemních komunikacích, uvedených v návrhu opatření, stanoví 
místní úprava provozu a veřejný přístup na tyto pozemní komunikace se omezuje dopravní 
značkou (případně uzamykatelnou závorou dle rozhodnutí silničního správního úřadu) 
a v souladu s dodatkovou tabulkou instalovanou u dopravní značky je vjezd na tyto 
komunikace možný jen s dokladem Správy KRNAP.  
Dopravní omezení jsou stanovena v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu, se 
souhlasným vyjádřením Městského úřadu Trutnov a Policie ČR, dopravního inspektorátu 
Trutnov.  
Do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, byli oprávněni podat proti návrhu písemně odůvodněné 
námitky (§ 172 odst. 5 správního řádu), a ve stejném termínu kdokoliv, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byl oprávněn 
uplatnit své připomínky (§ 172 odst. 4 správního řádu).  
 
Námitku vznesla majitelka pozemkových parcel č. 74/1 a 74/2 kat. území Rýchory paní 
Michaela Steiner, bytem Ahornstrasse 30, 823 62 Weilheim in Oberbayern. Námitka byla 
uplatněna s odůvodněním, že závora na komunikaci Žacléř, zámek – chata Hubertus,  
znemožní majitelům nemovitostí a chatařům přístup nezbytný k údržbě nemovitostí a že už 
nyní mají ztížené podmínky, když jsou povinni obstarat si doklad k vjezdu.  
 
Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 
 
Odůvodnění:   
O oprávněnosti instalace závory na komunikaci Žacléř, zámek – chata Hubertus rozhodoval ve 
smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, po předchozím souhlasném 
vyjádření Policie ČR, příslušný silniční správní úřad, tj. Městský úřad v Žacléři, odbor 
výstavby, územního plánování a životního prostředí, a to rozhodnutím čj. 4995/2010/VÚP/KR 
ze dne 4.5.2011. Rozhodnutí bylo zveřejněno na úřední desce Městského úřadu v Žacléři  
a vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě proti němu nebylo uplatněno žádné odvolání, 
nabylo dne 21.6.2011 právní moci a je vykonatelné.   
 
Podle zákona č. 114/1992 Sb. je vjezd motorových vozidel na území národního parku zcela 
zakázán, nejedná-li se o vjezd na místní komunikace či silnice anebo vjezd na místa, která 
Správa KRNAP k vjezdu vyhradila. Komunikace Žacléř, zámek – chata Hubertus je komunikací  
účelovou, na kterou se tento zákaz vztahuje. V návštěvním řádu KRNAP však Správa 
KRNAP tuto komunikaci vyhradila jako místo, na které lze vjíždět, ovšem pouze za podmínek 
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(např. okruh subjektů, důvod vjezdu apod.) v návštěvním řádu stanovených. Oprávněnost 
k vjezdu jsou jednotlivé subjekty povinny prokazovat platným dokladem k vjezdu.  
V terénu umístěná dopravní značka s dodatkovou tabulkou, jakož i závora na místě 
samotném informují veřejnost o omezení veřejného přístupu na předmětnou komunikaci.  
 
Jiné námitky uplatněny nebyly, připomínky nebyly vzneseny žádné. 
 
 

Článek 4 
Poučení 

 
Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek. 

 
Článek 4 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti  dnem vyhlášení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Jan Hřebačka  v.r. 
                                                                                                    ředitel 
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