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-  VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA - 
 

                                            Čj. KRNAP 00870/2013 
Vrchlabí 6. února 2013 

 
 

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 komuni-
kacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a ve smyslu § 171 a násl.  
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),  

 
 

Opatření obecné povahy č. 5/2012,  
kterým se stanoví místní úprava provozu. 

 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
Místní úprava provozu spočívá v instalaci dvou svislých dopravních značek na veřejně pří-
stupné účelové komunikaci nacházející se v ochranném pásmu KRNAP na p.p.č. 206/1, 
263/0, 265/0 a 267/2 v k.ú. Janské Lázně, vlastník Správa KRNAP, a vedoucí podél Rudolfo-
va potoka, Panského a Starostova pramene k zotavovně Vesna. Jedná se o zákazové 
dopravní značky B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, pod kterými bude umístěna 
dodatková tabulka E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“.  Zákazové 
dopravní značky spolu s dodatkovou tabulkou budou umístěny na p.p.č. 206/1 nad ozdra-
vovnou Vesna, cca 50 m na kraji lesa, a na p.p.č. 267/2 u křižovatky cesty na p.p.č. 317/2 
vedoucí od Hoffmannovy boudy. 

 
Článek 2 

Osazení dopravní značky 
 

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 
dopravní značky 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 

 
Správa KRNAP je vlastníkem pozemkových parcel uvedených v článku 1, na kterých se 
předmětná pozemní komunikace nachází. Komunikace je lesní cestou, leží v lokalitě, která je 
klidovým místem v těsné blízkosti dětské ozdravovny Vesna, je zde ochranné pásmo  



vodního zdroje, ale především zde dochází ke kolizím motorových vozidel s lesní technikou, 
neboť tato komunikace je určena pouze pro provoz lesní techniky a v místech k ní přilehlých 
se nenachází žádný rekreační objekt či budova.   
 
V zákonné lhůtě nebyly proti návrhu tohoto opatření uplatněny žádné námitky či připomínky. 
 
 

Článek 4 
Poučení 

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

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Jan Hřebačka  v.r. 
                                                                                                            ředitel 
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