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V E Ř E J NÁ    V Y H L Á Š K A 
 
 

Čj. KRNAP 08570/2011 
 Vrchlabí 8. listopadu 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. 5/2011 
kterým se stanoví místní úprava provozu na vybraných komunikacích. 

 
Článek 1 

Předmět úpravy 
 

Místní úprava provozu spočívá v osazení 
 
I) svislé dopravní značky B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“ na 
těchto veřejně přístupných účelových komunikacích na území 3. zóny KRNAP, v katastru 
města  Špindlerův Mlýn: 
 
 Špindlerův Mlýn − Špindlerova bouda, nacházející se na pozemkových parcelách č. 966/1, 968, 

969, 970/35, 970/36 a 970/1 k.ú. Špindlerův Mlýn.  
Dopravní značka instalována již v ochranném pásmu na pozemkové parcele č. 924/6 k.ú. Špindle-
rův Mlýn naproti informačního centra Správy KRNAP. 
 

 Odbočka u Bílého kamene (z komunikace Špindlerův Mlýn − Špindlerova bouda) na „Davidovu 
cestu“, nacházející se na pozemkových parcelách č. 698/1, 568/1 a 559/1 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 698/1 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
 

 Odbočka na Jelení Boudy 1 (z komunikace Špindlerův Mlýn − Špindlerova bouda), nacházející 
na pozemkových parcelách č. 678/4 a 698/12 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
Dopravní značka instalována na  pozemkové parcele č. 698/4 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
 

 Odbočka na Jelení Boudy 2 (z komunikace Špindlerův Mlýn − Špindlerova bouda), nacházející 
se na pozemkové parcele č. 933/1 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 970/12 – toutéž dopravní značkou se 
omezuje vjezd i na navazující komunikaci Svážnice nad Medvědím potokem na pozemkové 
parcele č. 550/1 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
 

 Odbočka v Medvědím koleně (ze silnice Špindlerův Mlýn − Špindlerova bouda) na Medvědí 
Boudy – rozcestí pod Martinovou boudou a Brádlerovými Boudami, nacházející se na 
pozemkových parcelách č. 983 a 972 k.ú. Špindlerův Mlýn a 802/3, 802/9 k.ú. Bedřichov. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 516/1 k.ú. Špindlerův Mlýn – toutéž 
dopravní značkou se omezuje vjezd i na navazující komunikace: 



 
 Medvědí bouda – Labské  meandry  na  pozemkových  parcelách č.  799/3,  798/18,  798/1,  
 797 a 796 k.ú. Bedřichov,  
Pod Martinovou boudou na pozemkové parcele č. 798/1 k.ú. Bedřichov, 
Rozcestí pod Martinovou boudou – Brádlerovy Boudy na pozemkové parcele č. 973 k.ú.  

             Špindlerův Mlýn, 
K Patejdlově boudě (1.) na pozemkové parcele č. 983 k.ú. Špindlerův Mlýn, 
K Patejdlově boudě (2.) na pozemkových parcelách č. 983 a 526/2 k.ú. Špindlerův Mlýn.     

 
 Medvědí koleno – Labský důl, nacházející se na pozemkových parcelách č. 516/1, 517/3 k.ú. 

Špindlerův Mlýn a 798/13 k.ú. Bedřichov.   
Bez dopravní značky − dle rozhodnutí silničního správního úřadu se vjezd omezuje závorou, 
umístěnou na pozemkové parcele č. 516/1 k.ú Špindlerův Mlýn. 

 
 „Weberova cesta“ od Dívčích Lávek do dolu Bílého Labe, nacházející se na pozemkových 

parcelách č. 986/1, 925/1, 933/1, 637/4, 978 a 977 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 511/2 k.ú. Špindlerův Mlýn – toutéž 
dopravní značkou omezuje vjezd i na navazující komunikace: 

Dívčí lávky – Nad lomem (k Davidovým Boudám) na pozemkové parcele 926/1 k.ú. 
Špindlerův Mlýn,   

   Weberova cesta – Jelení Boudy na pozemkové parcele č.933/1 k.ú. Špindlerův Mlýn.  
 

 Pod Dívčí strání – směr Labský důl, nacházející se na pozemkových parcelách č. 792/1, 792/20 
k.ú. Bedřichov.  
Bez dopravní značky − dle rozhodnutí silničního správního úřadu se vjezd na komunikaci omezuje 
závorou, umístěnou na pozemkové parcele č. 792/1 k.ú. Bedřichov. 

 
 Bedřichov, lesní svážnice pod Medvědínem („Na haldách“) – Horní Mísečky – Harrachova 

skála, nacházející se na pozemkových parcelách č. 710/1 a 710/99 k.ú. Bedřichov.  
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 710/1 k.ú. Bedřichov. Dle rozhodnutí 
silničního správního úřadu se vjezd na tuto komunikaci současně omezuje dvěma závorami, 
umístěnými na pozemkových parcelách č. 710/88 a 710/99 k.ú. Bedřichov.    

      Dopravní značkou na pozemkové parcele č. 710/1 k.ú. Bedřichov se současně omezuje vjezd i na  
 navazující komunikaci, odbočku v  zatáčce  „Na haldách“  na  pozemkové  parcele č. 792/1 k.ú.  

Bedřichov – dle rozhodnutí silničního správního úřadu se vjezd na tuto komunikaci  současně 
omezuje závorou, umístěnou na pozemkové parcele č. 792/1 k.ú. Bedřichov. 
 

 „Vodovodní cesta“ z Bedřichova na Horní Mísečky, nacházející se na pozemkových parcelách 
č. 710/74, 710/99, 710/1 a 710/76 k.ú. Bedřichov.          
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 710/1 k.ú. Bedřichov. 
 

 Pod Harrachovou skálou, Horní Mísečky – Krausovy Boudy – Třídomí, nacházející se na 
pozemkových parcelách č. 710/1, 710/75 a 710/76 k.ú. Bedřichov a č. 275/1, 824/1, 711/74 k.ú. 
Labská.  
Dle rozhodnutí silničního správního úřadu se vjezd na tuto komunikaci omezuje dvěma závorami, 
umístěnými na pozemkových parcelách č. 824/1 a 275/1 k.ú. Labská.  
Pozn.: v katastru obce Vítkovice u parkoviště na Horních Mísečkách je vjezd na  tuto  komunikaci  
           omezen dopravní zákazovou značkou B11.  
 

 Labská, Krausovy Boudy (zimní strana) – Třídomí – Na rovince (dál kolem Buchbergrových 
domků – Podžalí – Möhwaldova bouda), nacházející se na pozemkových parcelách č. 810 
a 273/12 k.ú. Labská. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 419 k.ú. Labská – toutéž dopravní 
značkou se současně omezuje vjezd i na navazující komunikace: 

Labská, jižní okraj – Silnice Čáslav na pozemkových parcelách č. 278/59, 387/2 k.ú. 
Labská,  
Odbočka ze silnice Špindlerův Mlýn − Vrchlabí k boudě  Paramo  na  pozemkové  parcele  
č. 814/2 k.ú. Labská, 
Na rovince – Čerstvá Voda na pozemkové parcele č. 865 k.ú. Labská. 
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 Peer Gynt – Čerstvá Voda, nacházející se na pozemkových parcelách č. 278/1 a 867/1 k.ú. 
Labská. 
Dle rozhodnutí silničního správního úřadu se vjezd na tuto komunikaci omezuje závorou, 
umístěnou na pozemkové parcele č. 868 k.ú. Labská. 
 

 Špindlerův Mlýn, Hromovka – Krásné Pláně a směr Strážné, nacházející se na pozemkových 
parcelách č. 649, 650, 652/1 a 817 k.ú. Přední Labská. 
První dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 787/10 k.ú. Špindlerův Mlýn 
(společně se závorou dle rozhodnutí silničního správního úřadu). Druhá dopravní značka 
instalována na pozemkové parcele č. 1958/1 k.ú. Strážné. 
Ve směru ze Strážného na pozemkové parcele č. 652/1 k.ú. Přední Labská dle rozhodnutí 
silničního správního úřadu umístěna závora.  
Uvedeným dopravním značením se současně omezuje vjezd i na navazující komunikace: 

Strážné, Šestidomí – Struhadla na pozemkových parcelách č. 520 a 92/1 k.ú. Přední    
Labská, 

  Krásná Pláň – Pláň – Krásná Pláň na pozemkových parcelách č. 652/1, 672, 686/1, 686/9,  
   650 a 652/1 k.ú. Přední Labská, 
  Krásná Pláň – Šenlán na pozemkové parcele č. 652/1 k.ú. Přední Labská,              
  HSLD Pláň – Bouda na Pláni – Hájenka na pozemkových parcelách č. 686/1, 650 a 652/1   

               k.ú. Přední Labská,  
  Svážnice Pláň – Klášterka na pozemkové parcele č. 672 k.ú. Přední Labská, 
  Pláň – Stoh, horní stanice vleku na pozemkové parcele č. 688/3 k.ú. Přední Labská, 
  Pláň – Srub na Pláni na pozemkové parcele č. 688/3 k.ú. Přední Labská. 
 

 „Judeichova cesta“ jižními svahy Kozích hřbetů, nacházející se na pozemkové parcele č. 981 
k.ú. Špindlerův Mlýn. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 506/1 k.ú. Špindlerův Mlýn − toutéž 
dopravní značkou se současně omezuje vjezd i na navazující komunikace: 

Školky – Bucharova cesta – slepá na pozemkových parcelách č. 506/1, 505/1, 756 a 885 
k.ú. Špindlerův Mlýn,   

Školky – slepá (nad Dřevařskou) na pozemkových parcelách č. 506/4, 507/1 a 508/1 k.ú.  
Špindlerův Mlýn. 
 

 „Dřevařská cesta“ (Horní pramen – U Bílého Labe), nacházející se na pozemkových parcelách  
č. 977 a 976 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
Dopravní značka instalována na p.p.č. 507/1 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
 

 Špindlerův Mlýn, cesta do Dlouhého dolu, nacházející se na pozemkových parcelách č. 897/1  
k.ú. Špindlerův Mlýn a č. 875/1 − není evidována na LV (komunikace dál pokračuje po  
pozemkových parcelách č. 757 a 758 k.ú. Špindlerův Mlýn do 2. zóny KRNAP).  
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 499 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
 

 
II) svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“, na 
těchto veřejně přístupných účelových komunikacích na území 3. zóny KRNAP, v katastru 
města Špindlerův Mlýn: 
 
 „Holmanka“ do Čertovy strouhy (odbočka z komunikace Špindlerův Mlýn − Špindlerova 

Bouda), nacházející se na pozemkových parcelách k.ú. Špindlerův Mlýn č. 637/1, 703/1. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 637/1 k.ú. Špindlerův Mlýn. 
 

 Assmanova studánka – severní okraj Krausových Bud, nacházející se na pozemkové parcele 
č. 824/1 k.ú. Labská.   
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 824/1 k.ú. Labská. 
 

 Nad Lesanou ke krmelci, nacházející se na pozemkové parcele č. 710/1 k.ú. Bedřichov. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 710/1 k. ú. Bedřichov. 
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 Bártlova Lávka – Volský Důl – Klauslovy Boudy, dál Klauslovy Boudy – Strážné a Volský 
Důl – Struhadla, nacházející se na pozemkových parcelách č. 210/2, 206/3, 854, 254/2, 390/42, 
301/2, 246/3, 246/5, 246/11, 275/5 a 276/4 k.ú. Přední Labská a č. 3008 k.ú. Strážné. 
Dopravní značka instalována u trafostanice na pozemkové parcele č. 3008 k.ú. Strážné ve směru 
od Hořejších Herlíkovic.  
Pozn.: Ve směru od Špindlerova Mlýna omezuje vjezd na tuto komunikaci dopravní značka B1 na  

pozemkové parcele č. 276/4 k.ú. Přední Labská, umístěná městem Špindlerův Mlýn. 
 

 Odbočka (svážnice) nad Michlovým Mlýnem (ze silnice Špindlerův Mlýn − Vrchlabí) 
− Klauslovy Boudy, nacházející se na pozemkových parcelách č. 528/1, 882 a 854 k.ú. Přední 
Labská. 
Dopravní značka (současně závora dle rozhodnutí silničního správního úřadu) instalována na 
pozemkové parcele č. 528/1 k. ú. Přední Labská. 
 

 Michlův Mlýn – Klauslovy Boudy (odvozní cesta od silnice Vrchlabí – Špindlerův Mlýn), 
nacházející se na pozemkové parcele č. 854 k.ú. Přední Labská. 
Dopravní značka instalována na pozemkové parcele č. 854 k. ú. Přední Labská – toutéž dopravní 
značkou se současně omezuje vjezd na navazující komunikaci: 

Obora Michlův Mlýn – Hromovka na pozemkové parcele č. 883 k.ú. Přední Labská a č. 866  
k.ú. Špindlerův Mlýn. 
 

 „Cesta úbočím Stohu“, nacházející se na pozemkové parcele č. 982/2 k.ú. Špindlerův Mlýn.  
Dopravní značka instalována již na území ochranného pásma KRNAP na pozemkové parcele  
č. 787/61 k.ú. Špindlerův Mlýn. 

 
 
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 zajistí řádnou údržbu 
dopravního značení po celou dobu jeho umístění. Správa KRNAP 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 lesích a Návštěvní řád  KRNAP, který řeší problematiku vjezdu motorových 
vozidel do 3. zóny národního parku, je v souladu s Přílohou č. 2 Návštěvního řádu na 
pozemních komunikacích v návrhu opatření uvedených stanovena místní úprava provozu  
a veřejný přístup na tyto pozemní komunikace je omezen formou dopravních značek, 
případně závor s tím, že vjezd na tyto komunikace je možný jen s dokladem Správy KRNAP.  
Jedná se o komunikace na území města Špindlerův Mlýn. Jednotlivá dopravní omezení jsou 
stanovena se souhlasným vyjádřením vlastníků pozemkových parcel, na kterých se 
předmětné komunikace nacházejí, v souladu s rozhodnutím příslušných silničních správních 
úřadů a se souhlasným vyjádřením Městského úřadu Vrchlabí a Policie ČR, dopravního 
inspektorátu Trutnov.  
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky. 
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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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