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V E Ř E J NÁ    V Y H L Á Š K A 
 
 

Čj. KRNAP 10825/2010 
Vrchlabí 29. prosince 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.  
§ 171 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád),  

 
 

Opatření obecné povahy č. 9/2010,  
kterým se stanoví místní úprava provozu. 

 
  

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
Místní úprava provozu spočívá v osazení: 
 
1) svislých dopravních značek B-11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, doplněných 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“ na veřejně 
přístupných účelových komunikacích na území 3. zóny KRNAP v katastrálním území 
městyse  Černý Důl  
 
• Cesta Černým Dolem na Lučiny přes Hrnčířské Boudy od srubu Správy KRNAP 

nacházející se na p.p.č. 981, 982, 983, 984, 1004, 831/3, 831/6, 831/8, 831/9, 819/2, 
819/8, 788/4 a 786/3 v k.ú. Černý Důl. 
Dopravní značení bude umístěno za objektem čp. 160 na st.p.č. 95/2 k.ú. Černý Důl. 

• Lokalita Lučiny – směr bouda Mír  nacházející se na pozemkové parcele č. 819/1 k.ú. 
Černý Důl.  
Dopravní značení bude umístěno za objektem čp. 213 na st.p.č. 234 ve směru od lokality 
Lučiny k objektu čp. 184 na st.p.č. 358 k.ú. Černý Důl. 

 
2) svislé dopravní značky B-1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ doplněné 
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“, a to na 
veřejně přístupné účelové komunikaci na území 3. zóny KRNAP v katastrálním území 
městyse  Černý Důl 
 
• Obora Digrín nacházející se na pozemkových parcelách č. 926/1, 468/4, 464, 553  

a 754/1 v k.ú. Černý Důl. 
Dopravní značení bude umístěno za křižovatkou s pozemní komunikací nacházející se 
na pozemkové parcele č. 928 v k.ú. Černý Důl. 
 

 



Instalaci dopravního značení 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. 
 
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 městyse Černý Důl. 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, dopravní 
inspektorát Trutnov.  

 
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky. 

 
 

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 

 


