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V E Ř E J NÁ    V Y H L Á Š K A 
 

Čj. KRNAP 05047/2011 
Vrchlabí 29. červen 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.  
§ 171an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád),  

 
Opatření obecné povahy č. 2/2011, 

 
kterým se stanoví místní úprava provozu  

na vybraných pozemních komunikacích na území KRNAP. 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
Místní úprava provozu spočívá v osazení: 
 
A)  
Svislé dopravní značky B-11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“ na veřejně 
přístupné účelové komunikaci Bönischovy Boudy − Jelení vrch − Horská silnice, 
nacházející se ve III. zóně KRNAP na pozemkových parcelách č. 1207/1 a 1207/3 k.ú. Dolní 
Dvůr a č. 754/1 a 987 k.ú. Černý Důl. 
Dopravní značka bude umístěna na pozemkové parcele č. 987 k.ú. Černý Důl za objektem 
čp. 171 ve směru od Černého Dolu. 
 
B)  
Svislé dopravní značky B-1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“ na veřejně 
přístupné účelové komunikaci Prieslova bouda – Horská silnice, nacházející se ve III. zóně 
KRNAP na pozemkových parcelách č. 2579 a 2496 k.ú. Horní Lánov a č. 1207/1 k.ú. Dolní 
Dvůr. 
Dopravní značka bude osazena cca 15 m nad Prieslovou boudou ve směru od obce Lánov 
na pozemkové parcele č. 381 k.ú. Horní Lánov.  
 
C)                    
1. Svislé dopravní značky B-1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“ na veřejně 
přístupných účelových komunikacích ve III. zóně KRNAP: 
 
Strážné, odbočka pod parkovištěm lom − transformátor – Hříběcí Boudy – Lahrbush  
– Lahrovy Boudy, směr Přední Rennerovky až k hranicím 2. zóny, nacházející se na 
pozemkových parcelách č. 2390/1 a 2390/2 k.ú. Strážné. 
Dopravní značka bude umístěna na pozemkové parcele č. 2307/1 k.ú. Strážné.  



Strážné (Jezerní Domky) – Klínový Důl, nacházející se na pozemkových parcelách  
č. 2407/7, 3022, 3021 a 3020 k.ú. Strážné. 
Dopravní značka bude umístěna na pozemkové parcele č. 1831/22 k.ú. Strážné. 
 
Bártlova Lávka – Volský Důl – Klauslovy Boudy (a dál Klauslovy Boudy − Strážné 
a Volský Důl – Struhadla), nacházející se na pozemkových parcelách č. 3008 k.ú. Strážné  
a č. 210/2, 854, 254/2, 301/2, 246/3, 246/5, 246/11, 275/5 a 276/4 k.ú. Přední Labská.  
Dopravní značka bude umístěna ve směru od Hořejších Herlíkovic na pozemkové parcele  
č. 2715 (u transformátoru) k.ú.Strážné. 
 
2. Svislé dopravní značky B-11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“ na veřejně 
přístupných účelových komunikacích ve III. zóně KRNAP. 
 
Strážné, parkoviště lom – směr Hříběcí Boudy, nacházející se na pozemkové parcele  
č. 1831/20 k.ú. Strážné.  
Dopravní značka bude umístěna na pozemkové parcele č. 1941/2 k.ú. Strážné. Toutéž 
dopravní značkou se současně stanoví místní úprava provozu na komunikacích: 

Nová Friesova cesta, nacházející se na pozemkové parcele č. 1831/1 k.ú. Strážné.   
Přední Rennerovky – Friesovy Boudy, nacházející se na pozemkové parcele  
č. 1793/1 k.ú. Strážné. 
Hříběcí Boudy − směr penzion Klecanda – Husí Boudy – Lahrovy Boudy, 
nacházející se na pozemkových parcelách č. 2516/1 a 2387/8, 2387/1, 1694/1 a 1683 
k.ú. Strážné. 
Horská silnice (Hříběcí Boudy – Kotelská bouda – Zlaté Návrší – Rejdiště  
– Tetřeví Boudy), nacházející se na pozemkových parcelách č. 2516/1 a 2387/8, 
2469/1 a 1579/12 k.ú. Strážné, 
č. 1207/1, 1225/1, 1500/2, 1577/1, 1413/1, 1326, 1324/4, 211, 1407/2, 1413/7, 1248 
a 1222/1 k.ú. Dolní Dvůr a č. 753 k.ú. Černý Důl a Horská silnice – Berghaus, 
nacházející se na pozemkové parcele č. 753 k.ú.Černý Důl. 
Liščí svážnice, nacházející se na pozemkových parcelách  č.  1694/1  a  1694/3  k.ú.  
Strážné a č. 1413/1, 1411, 1326 a 1247 k.ú. Dolní Dvůr. 
Odbočka z Horské silnice (u obrázku) na Husí Boudy, nacházející se na 
pozemkové parcele č. 2387/7 k.ú. Strážné.   
Husí Boudy – Kotel – Hannapetrova paseka – seník u Horské silnice, nacházející 
se na pozemkové parcele č. 1579/1 k.ú. Strážné.  

 
Strážné – Krásné Pláně – Špindlerův Mlýn (Helmovka), nacházející se na pozemkových 
parcelách č. 2394 k.ú. Strážné a č. 817 k.ú. Přední Labská. 
Dopravní značka (společně se závorou dle rozhodnutí silničního správního úřadu Strážné) bude 
umístěna na začátku pozemkové parcely č. 2394 ve směru od Strážného. 
 
Odbočka do Luisina údolí, Dolní Dvůr, u penzionu Duha na pozemkových parcelách  
č. 1579/11 k.ú. Strážné a č. 328/3 k.ú. Dolní Dvůr. 
Dopravní značka (společně se závorou dle rozhodnutí silničního správního úřadu Dolní Dvůr) bude  
umístěna na pozemkové parcele č. 328/3 k.ú. Dolní Dvůr. 
 
Dolní Dvůr, Luisino údolí, odbočka na „Horskou silnici“ na pozemkových parcelách  
č. 2387/9 k.ú. Strážné a č. 2416 k.ú. Dolní Dvůr. 
Dopravní značka (společně se závorou dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu) bude 
umístěna na pozemkové parcele č. 2415 k.ú. Dolní Dvůr. Toutéž dopravní značkou se 
současně stanoví místní úprava provozu a omezuje provoz ve směru z Dolního Dvora na 
komunikaci:  

Dolní Dvůr, Luisino údolí − Hříběcí Boudy, nacházející se na pozemkových 
parcelách č. 2513 k.ú. Strážné a č. 2415 k.ú. Dolní Dvůr. 
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D)  
1. Svislé dopravní značky B-1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“, na veřejně 
přístupné účelové komunikaci na území III. zóny KRNAP. 
Od Hádku údolím Zlatého potoka na pozemkových parcelách č. 2443/1 a 122 k.ú. Dolní 
Dvůr. 
Dopravní značka bude umístěna v úseku mezi objekty čp. 111 a čp. 112 Dolní Dvůr. 
  
2. Svislé dopravní značky B-11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“, na dále 
uvedených veřejně přístupných účelových komunikacích na území III. zóny KRNAP. 
 
Dolní Dvůr, Rudolfov – cesta ke Kotelní boudě na pozemkových parcelách č. 2481, 
1413/9 k.ú. Dolní Dvůr.  
Dopravní značka bude umístěna za objektem čp. 286 Dolní Dvůr. Toutéž dopravní značkou 
se ve směru od Dolního Dvora omezuje vjezd na komunikaci Horská silnice − Zámeček, 
nacházející se na pozemkové parcele č. 753 k.ů. Černý Důl. 
 
Dolní Dvůr, Rudolfov – Godrovy domky – Zlatý Mlýn na pozemkové parcele č. 2486 k.ú. 
Dolní Dvůr. 
Dopravní značka bude umístěna za křižovatkou s pozemní komunikací, nacházející se na 
pozemkové parcele č. 2484 k.ú. Dolní Dvůr. 
 
Odbočka do Luisina údolí, Dolní Dvůr u penzionu Duha  na pozemkové parcele č. 328/3 
k.ú. Dolní Dvůr.  
Dopravní značka bude umístěna za křižovatkou s pozemní komunikací, nacházející se na 
pozemkové parcele č. 2468/1 k.ú. Dolní Dvůr. 
 
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 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 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 ve smyslu rozhodnutí příslušného silničního 
správního úřadu) a v souladu s dodatkovou tabulkou umístěnou u dopravní značky je vjezd 
na tyto komunikace možný jen s dokladem Správy KRNAP.  
Dopravní omezení se stanovuje v souladu s rozhodnutími silničních správních úřadů obcí 
Lánov, Dolní Dvůr, Strážné a městysu Černý Důl, se souhlasným vyjádřením Městského 
úřadu Vrchlabí a  písemným vyjádřením Policie  ČR, dopravní inspektorát 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 nabývá účinnosti dnem vyvěšení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Jan Hřebačka  v.r. 
                                                                                                    ředitel 
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