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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Čj. KRNAP 07013/2011 
Vrchlabí   13. září 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 komunika-
cích 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. 3/2011, 
 

kterým se stanoví místní úprava provozu na vybraných  
pozemních komunikacích na území KRNAP a jeho ochranného pásma. 

 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

Místní úprava provozu spočívá v osazení 
 
A)  
Svislé dopravní značky B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněné 
dodatkovou tabulkou E 13 s textem  „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“  pro 
veřejně přístupné účelové komunikace: 
 
Cesta kolem Huťské boudy  nacházející se na pozemkových parcelách 

p.č. 536/4, 1017/1, 1059/1, 1017/2, 1042 k.ú. Rokytno v Krkonoších 
Dopravní značka B 11 je umístěna na p.č. 1017/1 cca 10m vpravo od křižovatky nad 
Světlankou ve směru k chatě „Banka“. 

„Jablonecká cesta“ z Rokytna  k LTM  nacházející se na pozemkových parcelách 
p.č. 1070, 536/9, 942/2, 1042, 1070  k.ú. Rokytno v Krkonoších 
Dopravní značka B 11 je umístěna na hranici lesa na p.č. 1070. 

„Nová Jablonecká cesta“  nacházející se na pozemkových parcelách 
p.č. 532/1, 506/1, 489/1, 324/1, 323/2, 323/1, 310/1, 309/4, 305/4, 302/4, 299/1, 298/1, 295/3, 
295/6, 294/1, 291, 290/1, 287/1, 286/1, 283/1, 282/1, 1070 k.ú. Rokytno v Krkonoších 
Dopravní značka B 11 (současně i závora dle  rozhodnutí silničního správního úřadu),  je umístěna 
na p.č. 532/1 na okraji lesní enklávy s jedním rekreačním objektem ve směru od 
Františkova. 

Cesta k Huťskému vodopádu – LTM nacházející se na pozemkových parcelách 
p.č. 1014, 1015/0,1059/1 k.ú. Rokytno v Krkonoších 
Dopravní značka B 11 je umístěna na p.č. 1014  cca 80m od dřevěného mostu pod 
boudou u Huťského vodopádu. 

Hleďsebe – k Čerťáku – Nová Janova cesta nacházející se na pozemkových parcelách 
p.č. 2907, 2871/1, 2902  k.ú. Dolní Rokytnice 
Dopravní značka B 11 je umístěna na p.č. 2907 před hranicí křižovatky u dominantní 
břízy (cca 1,3 km za dopravní značkou  na p.č. 2871/1,  na hřebínku zvaném Kaml nad Hleďsebe,  
instalována závora ve smyslu rozhodnutí silničního správního úřadu).  



Cesta Vilémov - osada Hranice (od chaty SRPŠ Velký Osek) nacházející se na pozemko-
vých parcelách 

p.č. 2919/1, 2871/1 k.ú. Dolní Rokytnice 
Dopravní značka B 11 je umístěna na p.č. 2919/1 těsně za hranicí křižovatky u chaty 
SRPŠ Velký Osek.      

 „Vlčí cesta“ (ze silnice II/94 směr Rezek – LTM ) nacházející se na pozemkových parce-
lách 

p.č.536/1,536/2 k.ú.Rokytno v Krkonoších 

p.č. 648, 666 k.ú. Horní Dušnice 
p.č. 495/1, 554/3 k.ú. Františkov v Krkonoších 
Dopravní značka B 11 je umístěna na p.č. 648 k.ú. Horní Dušnice na odbočce 20 m vlevo 
od komunikace na Rezek za odstavnou plochou. 

Cesta od Vrat na Háskov nacházející se na pozemkových parcelách 
p.č.671, 670 k.ú. Horní Dušnice 
p.č. 152, 513 k.ú. Františkov v Krkonoších 
První dopravní značka B 11 je umístěna ve Vratech na p.č. 671 na odb. vpravo cca 10 m 
od komunikace na Bratrouchov.  
Druhá dopravní značka B 11 je umístěna v Háskově na p.č. 670 cca 20m od hranice  

      lesa. 
Cesta z rozcestí pod Dvoračkami–Vidlice–Skelné Hutě nacházející se na pozemkových 
parcelách 

p.č. 1042 k.ú. Rokytno v Krkonoších  
p.č. 2454/5, 2746/1, 2454/2, 3080 k.ú. Vítkovice v Krkonoších 
Dopravní značka B 11 je umístěna na p.č.2454/5 (ve směru od Skelných Hutí) cca 600 m 
za mostem přes Kozelský potok  (cca 10 m  za dopravní značkou instalována dle rozhodnutí silniční-
ho správního úřadu závora).  

Cesta od Mumlavského vodopádu na  Krakonošovu snídani nacházející se na pozemko-
vých parcelách 

p.č. 1305, 1035/13, 1070/8,10780/3, 10780/4 k.ú. Harrachov  
p.č. 1051/4, 1053, 965/1 k.ú. Rokytno v Krkonoších  
Dopravní značka B 11 je podle rozhodnutí Městského úřadu Tanvald umístěna na p.č. 
1305 k.ú. Harrachov. 

 
 
B)  
Svislé dopravní značky B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněné dodatko-
vou tabulkou E 13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP a vjezdu k čp. 
16,17 a 320 “  pro veřejně přístupné účelové komunikace: 
 
Cesta k Ručičkám („Janova cesta“) nacházející se na pozemkových parcelách 

p.č. 3158/2, 3412 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou 
Cesta kolem Bláznivé báby nacházející se na pozemkových parcelách 

p.č. 2871/1, 2871/9, 2898, 2481 k.ú.Dolní Rokytnice 
Cesta na Čertovu horu  nacházející se na pozemkových parcelách 

p.č. 2872 k.ú. Dolní Rokytnice 
p.č. 1047/1 k.ú. Harrachov 

 
Dopravní značka B 11 společná pro všechny tři komunikace je umístěna v ochranném 
pásmu KRNAP na mezi vpravo od příjezdové komunikace na p.č. 2871/6 k.ú. Dolní Rokytni-
ce, cca 30 m před křižovatkou u bývalých kasáren na Studenově.  
 
Pro komunikaci Cesta k Ručičkám  („Janova cesta“) instalována za křižovatkou nad chatou Spolana 
na p.č. 3158/2 závora dle rozhodnutí silničního správního úřadu.   
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C)  
Svislé dopravní značky B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ doplněné dodat-
kovou tabulkou E 13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“ pro veřejně 
přístupné účelové komunikace:  
 
,,Spodní Janova cesta“ (od silnice I/14 JV směrem) nacházející se na pozemkové parcele 

p.č. 2871/1 k.ú. Dolní Rokytnice 
Dopravní značka B 1 je umístěna na p.č. 2871/1 cca 4 m od hlavní silnice.  
(Pro tuto komunikaci je cca 25 m od silnice instalována závora dle rozhodnutí silničního správního 
úřadu). 

Vilémov u panelu – slepá cesta (ze silnice I/14 do lesa) nacházející se na pozemkové 
parcele  

p.č. 2871/1 k.ú. Dolní Rokytnice 
Dopravní značka B 1 je umístěna na p.č. 2871/1 cca 20 m od hlavní silnice.  

 
D) 
Na níže uvedených veřejně přístupných účelových komunikacích je provoz regulován pouze 
umístěním pevné překážky (závory) ve smyslu rozhodnutí silničního správního úřadu:  
 
Cesta z Dvoraček na Ručičky nacházející se na pozemkových parcelách 

p.č.965/1, 1053 v k.ú. Rokytno v Krkonoších  
p.č.884/1, 890, 894, 901/1, 909/2, 926/4, 960/1, 960/3, 961/2, 961/11, 961/16, 963/24, 1036/3,  
1041/1  k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou 
První závora instalována u rozcestí za Dvoračkami na začátku p.č. 926/4.  
Druhá závora instalována na p.č. 894, přibližně kolmo pod chatou Hájenka ležící ve svahu nad  
komunikací. 

Hleďsebe – Cesta do obory nacházející se na pozemkových parcelách 
p.č. 2598/1, 2617/2, 2621/3, 2654, 2916, 2648/2, 2661/4, 2700, 2710/1, 2710/2, 2727/1, 2741/1, 
2732, 2871/1, 2916, 2915/3, 2917 k.ú. Dolní Rokytnice 
Závora instalována cca 10 m od hlavní komunikace na p.č. 2598/1. 

 
 

 
Článek 2 

Osazení dopravních značek 
 

Dopravní značky budou osazeny v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silnič-
ním 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 umístě-
ní a povede evidenci osazených dopravních značek.  
 
 

Článek 2 
Odůvodnění 

 
V návaznosti na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 289/1995, o le-
sích, a Návštěvní řád KRNAP, který řeší problematiku vjezdu motorových vozidel do 3. zóny 
KRNAP, se na pozemních komunikacích uvedených v opatření obecné povahy stanoví 
místní úprava provozu. Veřejný přístup na tyto pozemní komunikace se omezuje dopravní 
značkou (případně uzamykatelnou závorou v souladu s rozhodnutím silničního správního 
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úřadu) a ve smyslu dodatkových tabulek umístěných u dopravních značek je vjezd na tyto 
komunikace možný jen s dokladem Správy KRNAP.  
Dopravní omezení jsou stanovena v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu měs-
ta Rokytnice nad Jizerou,  se souhlasným vyjádřením Městského úřadu Jilemnice a Tanvald 
a souhlasným vyjádřením Policie ČR, dopravní inspektorát Semily a Jablonec nad Nisou.  
 
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky. 
 
 

Článek 3 
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 vyvěšení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Jan Hřebačka  v.r. 
                                                                                                    ředitel 
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