
Správa Krkonošského 
národního parku   

 
 

1
       

–     V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A   – 
 
 

Čj. KRNAP 02461/2012 
Vrchlabí 29.3.2012 

 
 
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. 1/2012,  
 

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 dvou svislých dopravních značek B 13 „Zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“, s vyznačenou 
hodnotou 3,5 t na veřejně přístupné účelové komunikaci v Rokytnici nad Jizerou nacháze- 
jící se na pozemkových parcelách č. 557/4 a 557/6 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. Jedná se  
o úsek komunikace odbočující nad chatou Světlanka vlevo do lesa z účelové komunikace 
Hotel Starý Mlýn - Dvoračky.  
 

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 3 
Odůvodnění 

 
Správa KRNAP, jako vlastník pozemkových parcel č. 557/4 a 557/6 v k.ú. Rokytno v Krko-
noších, předmětný úsek komunikace zrekonstruovala na své náklady. Komunikace je nyní 
čím dál více využívána pro dopravu  těžkotonážními nákladními vozidly v rámci výstavby 
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či rekonstrukce objektů v Horních Domkách a hrozí její opětovné poškození v důsledku 
provozu tohoto druhu motorových vozidel.  Správa KRNAP považuje za žádoucí  zabránit 
jízdám těžkotonážních vozidel.  
Dopravní omezení se stanoví v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu města 
Rokytnice nad Jizerou, se souhlasným vyjádřením Městského úřadu Jilemnice a se 
souhlasným vyjádřením Policie ČR, dopravního inspektorátu Semily. 
 
V zákonné lhůtě nebyly 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 účinnost patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Jan Hřebačka   v.r. 
                                                                                                    ředitel 
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