
Městský úřad Vrchlabí
Odbor rozvoje města a územního plánování 

Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Č. j.: ORM/3539/2018/Ha-9   R-59/18                                Datum vyhotovení: 7. května 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Vrchlabí,  odbor rozvoje města a územního plánování  jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací  podle §
40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl ve společném řízení  dle §
140 správního řádu o žádosti Správy Krkonošského národního parku, IČ: 000 88 455 se
sídlem Dobrovského  3,  543  01  Vrchlabí (dále  jen  „žadatel“)   podané  dne  6.3.2018  a
doplněné dne 16.5.2018 ve věci omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové
komunikace 1) spojující lokalitu Rovinka a Benecko a 2) tzv. „Slezskou cestu“  t a k t o:

I.
podle ust. § 7 odst. 1  zákona o pozemních komunikacích  

o m e z u j e 
veřejný přístup na účelových komunikacích 

1) spojující lokalitu Rovinka a Benecko 
2) tzv. „Slezskou cestu“ spojující lokalitu Přední Rennerovky s Chalupou Na Rozcestí 
v rozsahu faktického zabránění vjezdu motorových vozidel, které nejsou držitelem povolení
k vjezdu vydaného Správou Krkonošského národního parku pro tuto oblast,    

II.
podle ust. §  29 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích 

p o v o l u j e
umístění automatické závory na účelových komunikacích

1) spojující lokalitu Rovinka a Benecko 
2) tzv. „Slezskou cestu“ spojující lokalitu Přední Rennerovky s Chalupou Na Rozcestí 
pro účely zamezení vjezdu motorových vozidel,  které  nejsou držitelem povolení k vjezdu
vydaného Správou Krkonošského národního parku pro tuto oblast,

za dodržení těchto podmínek:.

1. Automatická závora bude na veřejně přístupné účelové komunikaci spojující lokalitu
Rovinka a Benecko umístěna na pozemku parc. č. 2808 v k. ú. Hořejší Vrchlabí – do
místa dle přiložené situace, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

2. Automatická  závora  bude  na  veřejně  přístupné  účelové  komunikaci  tzv.  Slezské
cestě  spojující  lokalitu   Přední  Rennerovky  s Chalupou  Na Rozcestí  umístěna na
pozemku parc. č. 2387/1 v k. ú. Strážné ve vzdálenosti cca 151 m od objektu čp. 67
chaty Klecanda – do místa dle přiložené situace, která tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí. 

3. Barevně  budou  automatické  závory  provedeny  jako  zábrany  Z 2  „Zábrana  pro
označení uzavírky“ nebo budou automatické závory označeny jako pevná překážka
značením Z 9 „Žluté a černé pruhy“ dle vyhl.  č.  294/2015 Sb.,  kterou se provádí
pravidla  provozu  na  PK.  Na  automatických  závorách  nebo  v jejich  bezprostřední
blízkosti  může být opakovaně umístěna dopravní značka B 1 „Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“. Dopravní značení je možné doplnit předběžným značením A 22
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“Jiné nebezpečí“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 „Cesta uzavřena závorou“ a to
v provedení ve zmenšené variantě. 

4. Správa  Krkonošského  národního  parku  Vrchlabí  je  povinna  na  vlastní  náklady
zajišťovat  provoz  a  údržbu  automatických  závor  včetně  souvisejícího  dopravního
značení. 

Označení účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Správa Krkonošského národního parku, IČ: 000 88 455 se sídlem Dobrovského 3, 543 01
Vrchlabí
Město Vrchlabí, IČ: 002 78 475, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Obec Strážné, IČ. 005 80 180, se sídlem Strážné 129, 543 52 Strážné 

Odůvodnění:
Z důvodu  nedodržování  stávajícího  omezení  veřejného  přístupu  na  výrokem  uvedených
veřejně přístupných účelových komunikací, kdy je nyní  formou dopravního značení zakázán
vjezd všech motorových vozidel mimo vozidla s povolením Správy Krkonošského národního
parku ve Vrchlabí, byl správní orgán Správou KRNAP Vrchlabí požádán o účinnější opatření,
které  zamezí  vjezdu  nežádoucích  vozidel.  Navrženo  bylo  umístění  automatických  závor,
jejichž otevírání bude umožněno vozidlům integrovaného záchranného systému, příslušným
orgánům  státní  správy  a  samosprávy,  majitelům  nemovitostí  v uzavřeném  prostoru  a
osobám,  které  budou  držitelem  povolení  k vjezdu  vydaného  Správou  KRANAP  pro  tuto
oblast.  Závory budou umístěny na přehledných místech s dobrými rozhledovými poměry a
způsobem,  že bude ponechán  dostatečný průjezd pro  cykloturisty.  Otevírání  závor  bude
probíhat přes SMS zprávy s možností manuálního odblokování závor. Předmětné účelové
komunikace se nachází na území národního parku. 
V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích se v průběhu řízení k návrhu
radikálnějšího řešení pro zamezení vjezdu  motorových vozidel souhlasně vyjádřil Dopravní
inspektorát Policie ČR  Trutnov den 5.4.2018 pod č. j. KRPH-33052/Čj-2018-051006. Obsah
vyjádření  a podmínky DI  Policie  ČR Trutnov jsou zahrnuty ve výroku tohoto rozhodnutí.
S umístěním závory souhlasí  ve smyslu ust.  § 44a zákona o pozemních komunikacích i
obce, na jejichž území se účelové komunikace nachází. 
Dne 1.6.2018 bylo za účasti správního orgánu a zástupce žadatele provedeno místní šetření
na účelových komunikacích, při němž bylo upřesněno místo umístění automatických závor a
i zjištěn stav  nerespektování stávajícího dopravního značení.
Správní  orgán  má  za  to,  že  jsou  dány  důvody  k ráznému  opatření  k zamezení  vjezdu
nežádoucích vozidel na předmětných účelových komunikací na území národního parku, že
toto opatření je nezbytně nutné k ochraně zájmů vlastníka účelových komunikací, tj. žadatele
Správy KRNAP a i k ochraně přírody.    
Správní orgán tedy neshledal důvody, které by bránily vyhovět podané žádosti způsobem
obsaženým ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti  tomuto  rozhodnutí  je  možné  podat  odvolání,   a  to  ve  lhůtě  15 dnů  ode  dne  jeho
oznámení, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,  který o odvolání rozhodne, a to
cestou odboru rozvoje města a územního plánování Městského úřadu Vrchlabí,  u něhož se
odvolání podává. 
Lhůta pro odvolání  se počítá ode dne následujícího  po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí,  nejpozději  však  po  uplynutí  desátého  dne  ode  dne,  kdy  bylo  nedoručené  a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Eva Havlíčková v. r. 
referent odboru rozvoje města a ÚP  
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Příloha: 
2 x zákres místa umístění závory na VPÚK v ortofotomapě

Obdrží:
Účastníci řízení 
Správa KRNAP Vrchlabí –DS (žadatel)
Obec Strážné – DS (§ 44b zákona o pozemních komunikacích) 
Město Vrchlabí, zast. odborem SMM (§ 44b zákona o pozemních komunikacích)
Dotčené orgány státní správy:
DI Policie ČR Trutnov – DS (§ 7 odst. 1 a § 29 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích)
 
K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Vrchlabí
Obecní úřad Strážné 

Vyvěšeno dne: ………………….                          Sejmuto dne: ……………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obecní úřad Strážné tímto ve smyslu ust. § 25 odst. Správního řádu žádáme o vyvěšení
tohoto  vyrozumění  na  úřední  desce  a  elektronické  desce  úřadu  po  dobu  15-ti  dnů.  Po
sejmutí žádáme o vrácení vyrozumění, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na silniční
správní úřad MěÚ Vrchlabí.
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