
Správa Krkonošského 
národního parku 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

Vrchlabí 19. listopadu 2010 
Čj. KRNAP 09522/2010 

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. 
§ 1 7 1 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád), 

Opatření obecné povahy č. 6/2010 
kterým se stanoví místní úprava provozu. 

ČI. 1 
Předmět úpravy 

Místní úprava provozu spočívá v umístění dopravního značení na veřejně přístupné účelové 
komunikaci, nacházející se na pozemcích p.č. 2425, 2432/1 a 879 v k.ú. Dolní Dvůr (cesta 
ze Strážného.Vápenice do Dolního Dvora), a to: 

1 ks svislé dopravní značky B-11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel Správy KRNAP, majitelů čp. 71, 72 
a k obhospodařování přilehlých pozemků", umístěné na začátku předmětné komunikace ve 
směru od Strážného na pozemkové parcele č. 2425 v k.ú. Dolní Dvůr. 

1 ks svislé dopravní značky B-11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel Správy KRNAP, majitelů čp. 71, 72 
a k obhospodařování přilehlých pozemků", umístěné na začátku předmětné komunikace ve 
směru od Dolního Dvora, mezi objekty čp. 71 a 72 na pozemkové parcele č. 2425 k.ú. Dolní 
Dvůr. 

1. Dopravní značení bude osazeno 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. 

2. Provedení dopravního značení bude reflexní, trvalé. Velikost dopravního značení bude 
základní. 

3. Instalaci dopravního značení zajistí podle vzájemné dohody pan Kejklíček a paní 
Skálová, oba bytem Praha 1, Loretánská 174/3, kteří také zajistí řádnou údržbu 
dopravního značení po celou dobu jeho umístění. 

4. Správa KRNAP povede v evidenci osazené dopravní značky. 

1 



CI. 3 
Odůvodnění 

Veřejně přístupná komunikace, nacházející se na pozemcích výše uvedených, má ze směru 
od Strážného charakter lesní cesty, na které platí režim zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
z druhého směru slouží jako přístupová cesta především k nemovitostem fyzických osob, jež 
jsou současně vlastníky pozemkových parcel pod předmětnou komunikací. V poslední době 
se tato komunikace stala místem stále více vyhledávaným pro účely celoročních skupi
nových projížděk na čtyřkolkách, které předmětnou komunikaci neúměrně poškozují, 
v zimním období se stala místem vyhledávaným pro hromadně organizované projížďky 
veřejnosti na sněžných skútrech. V obou případech jsou vedle poškozování komunikace 
ohrožovány přímo i životy vlastníků komunikace, resp. přilehlých objektů a nemovitostí. Po 
dohodě všech vlastníků pozemkových parcel, na kterých se komunikace nachází, byl 
uplatněn návrh na stanovení místní úpravy provozu ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona 
č 361/2000 Sb. 

Návrh místní úpravy provozu, který umožňuje vjezd vozidlům jen v oprávněných případech, 
byl projednán se silničním správním úřadem v Dolním Dvoře, souhlasně se k němu vyjádřila 
Policie ČR, dopravní inspektorát Trutnov a také Městský úřad Vrchlabí jako orgán obce 
s rozšířenou působností 

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. 

Článek 4 
Poučení 

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

Článek 5 
Účinnost 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení. 

Ing. Jan Hřebačka 
ředitel 
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