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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
ROZHODNUTÍ  

 
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje a územního plánování jako věcně a místně příslušný silniční 
správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
pozemních komunikacích“), ve společném řízení podle ust. § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů   rozhodl o žádosti Správy Krkonošského národního parku, IČ: 
000 88 455, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, zastoupené  Ing. Janem Chaloupským, nar. 
21.7.1957, IČ: 11164 034, bytem  U Hřiště 639, 541 02 Trutnov (dále jen „žadatel“) o omezení 
veřejného přístupu na účelové komunikace Strážné, parkoviště lom – směr Hříběcí Boudy nacházející 
se na pozemkové parcele č. 1831/20 v k. ú. Strážné, Nová Friesova cesta nacházející se na 
pozemkové parcele č. 1831/1 v k. ú. Strážné, Přední Rennerovky – Friesovy Boudy nacházející se na 
pozemkové parcele č. 1793/1 v 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 
v 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 v k. ú. 
Strážné, č 1207/1, 1225/1, 1500/2, 1577/1, 1413/1, 1326, 1324/4, 211, 1407/2, 14313/7, 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 v k. ú. Černý Důl, Liščí svážnice nacházející se na pozemkových parcelách 
č. 1694/1 a 1694/3 v k. ú Strážné a č. 1413/1, 1411, 1326 a 1247 v k. ú. Dolní Dvůr, Odbočka 
z Horské silnice (u obrázku) na Husí boudy nacházející se na pozemkové parcele 2387/7 v k. ú. 
Strážné, Husí boudy – Kotel – Hannapetrova paseka – seník u Horské silnice nacházející se na 
pozemkové parcele č. 1579/1 v k. ú. Strážné formou umístění pevné překážky na pozemcích parc. č. 
1928/1 a 1941/1 v k. ú. Strážné,   t a k t o:  
 

 
I. 

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

omezuje veřejný přístup 
 
na účelové komunikace  Strážné, parkoviště lom – směr Hříběcí Boudy nacházející se na pozemkové 
parcele č. 1831/20 v k. ú. Strážné, Nová Friesova cesta nacházející se na pozemkové parcele č. 
1831/1 v k. ú. Strážné, Přední Rennerovky – Friesovy Boudy nacházející se na pozemkové parcele č. 
1793/1 v 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 v 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 v k. ú. Strážné, č 1207/1, 1225/1, 
1500/2, 1577/1, 1413/1, 1326, 1324/4, 211, 1407/2, 14313/7, 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 v k. ú. 
Černý Důl, Liščí svážnice nacházející se na pozemkových parcelách č. 1694/1 a 1694/3 v k. ú Strážné 
a č. 1413/1, 1411, 1326 a 1247 v k. ú. Dolní Dvůr, Odbočka z Horské silnice (u obrázku) na Husí 
boudy nacházející se na pozemkové parcele 2387/7 v k. ú. Strážné, Husí boudy – Kotel – 
Hannapetrova paseka – seník u Horské silnice nacházející se na pozemkové parcele č. 1579/1 v k. ú. 
Strážné. 
 
 
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  
Obec Strážné, IČ. 005 80 180, se sídlem 543 52 Strážné 129 
Městys Černý Důl, IČ: 002 77 720, se sídlem 543 44 Černý Důl 48  
Obec Dolní Dvůr, IČ: 002 77 754, se sídlem 543 42 Dolní Dvůr 78 
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II. 

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

povoluje  
 
žadateli umístění automatické závory  na pozemcích parc. č. 1928/1 a 1941/1 v k. ú. Strážné a to 
jako formu fyzického zamezení vjezdu motorových vozidel  na účelové komunikace  Strážné, 
parkoviště lom – směr Hříběcí Boudy nacházející se na pozemkové parcele č. 1831/20 v k. ú. Strážné, 
Nová Friesova cesta nacházející se na pozemkové parcele č. 1831/1 v k. ú. Strážné, Přední 
Rennerovky – Friesovy Boudy nacházející se na pozemkové parcele č. 1793/1 v 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 v 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 v k. ú. Strážné, č 1207/1, 1225/1, 1500/2, 1577/1, 1413/1, 1326, 
1324/4, 211, 1407/2, 14313/7, 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 v k. ú. Černý Důl, Liščí svážnice nacházející 
se na pozemkových parcelách č. 1694/1 a 1694/3 v k. ú Strážné a č. 1413/1, 1411, 1326 a 1247 v k. 
ú. Dolní Dvůr, Odbočka z Horské silnice (u obrázku) na Husí boudy nacházející se na pozemkové 
parcele 2387/7 v k. ú. Strážné, Husí boudy – Kotel – Hannapetrova paseka – seník u Horské silnice 
nacházející se na pozemkové parcele č. 1579/1 v k. ú. Strážné, za následujících podmínek: 
 
1) Závora bude dálkově ovládána, 
2) Na účelové komunikace bude umožněn vjezd vozidlům vlastníků  nemovitostí, pro které předmětné 

účelové komunikace  představují nezbytnou komunikační spojnici.  
3) Před umístěním závory bude ujednán a stanoven postup pro zajištění průjezdu vozidel 

integrovaného záchranného systému.  
4) Na umístěnou závoru bude ze všech směrů upozorněno  předběžným dopravním značením A 22 

„Jiné nebezpečí“  + E 13 „Cesta uzavřena závorou“. Dopravní značení bude umístěno v souladu se 
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
v souladu s TP 65“Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.  

5) Závora jako pevná překážka na pozemní komunikaci bude v barevném provedení s prvky pro 
zvýraznění za snížené viditelnosti, např. pomocí reflexních červených odrazek.    

 
 
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  
Obec Strážné, IČ. 005 80 180, se sídlem 543 52 Strážné 129 
Městys Černý Důl, IČ: 002 77 720, se sídlem 543 44 Černý Důl 48  
Obec Dolní Dvůr, IČ: 002 77 754, se sídlem 543 42 Dolní Dvůr 78 
 

 
 

Odůvodnění 
 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí podala prostřednictvím zmocněnce dne 29.7.2020 
žádost o omezení veřejného přístupu na účelové komunikace Strážné, parkoviště lom – směr Hříběcí 
Boudy nacházející se na pozemkové parcele č. 1831/20 v k. ú. Strážné, Nová Friesova cesta 
nacházející se na pozemkové parcele č. 1831/1 v k. ú. Strážné, Přední Rennerovky – Friesovy Boudy 
nacházející se na pozemkové parcele č. 1793/1 v 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 v 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 v k. ú. Strážné, č 1207/1, 1225/1, 1500/2, 1577/1, 1413/1, 1326, 1324/4, 211, 
1407/2, 14313/7, 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 v k. ú. Černý Důl, Liščí svážnice nacházející se na 
pozemkových parcelách č. 1694/1 a 1694/3 v k. ú Strážné a č. 1413/1, 1411, 1326 a 1247 v k. ú. 
Dolní Dvůr, Odbočka z Horské silnice (u obrázku) na Husí boudy nacházející se na pozemkové 
parcele 2387/7 v k. ú. Strážné, Husí boudy – Kotel – Hannapetrova paseka – seník u Horské silnice 
nacházející se na pozemkové parcele č. 1579/1 v k. ú. Strážné a to formou umístění automatické 
závory na pozemích parc. č. 1928/1 a 1941/1 v k. ú. Strážné.  
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Žádost byla odůvodněna  tím, že „stávající dopravní značení zakazující vjezd motorových vozidel 
mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP není veřejností respektováno a že vozidla vjíždějí do 3. zóny 
národního parku.“  Žádost byla doložena plnou mocí k zastoupení, Opatřením obecné povahy č. 
2/2011 vydaným Správou KRNAP dne 29.6.2011, souhlasným vyjádřením Obce Strážné s umístěním 
automatické závory ze dne 16.6.2020 a situací, která znázorňuje místo umístění závory.  
 
Správní orgán dne 5.8.2020 oznámil zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou,  včetně oznámení 
o upuštění od ústního jednání a  místního šetření,  stanovení lhůty pro podání námitek a důkazů a 
možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním podle ust. § 36 odst. 3 
správního řádu. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno i Obecním úřadem Strážné (sejmuto 
25.8.2020), Obecním úřadem Dolní Dvůr (sejmuto dne 21.8.2020), Úřadem Městyse Černý Důl 
(sejmuto dne 23.8.2020) a Správou KRNAP Vrchlabí (sejmuto dne 27.10.2020). 
Dne 5.8.2020 bylo oznámení o zahájení řízení doručeno i Dopravnímu inspektorátu Policie ČR 
Trutnov se žádostí o stanovisko k omezení veřejného přístupu na předmětné účelové komunikace 
formou umístění závory. Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Trutnov správní orgán 
obdržel dne 12.11.2020 pod č. j.:: KRPH-79157/Ćj-2019-051006-VJ. Podmínky stanoviska Policie ČR, 
byly zahrnuty do výroku č. II tohoto povolení.  
Do stanovené lhůty nebyla u správního orgánu uplatněna jiná závazná stanoviska dotčených orgánů 
ani nebyly  podány námitky, připomínky a doloženy případné důkazy účastníky řízení. K podkladům 
pro vydání rozhodnutí se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil.  
 
Při svém rozhodování se správní orgán řídil těmito úvahami, právními předpisy a podklady pro vydání 
rozhodnutí.  
Podle ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích „je účelová komunikace pozemní 
komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí 
nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky 
upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně 
oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové 
komunikace stanovené zvláštními právními předpisy  tím není dotčena.“  
V daném případě nemá správní orgán pochyby o tom, že předmětné pozemní komunikace jsou 
účelové komunikace ve vlastnictví Správy Krkonošského národního parku, o čemž svědčí i  dosavadní 
opatření vydané  v r. 2011 dle tehdejších právních předpisů Správou KRNAP. Správní orgán 
nepochybuje o oprávněnosti požadavku zamezit vjezdu nežádoucího počtu motorových vozidel do 
této lokality národního parku, když dosavadní opatření nebylo účinné. Správní orgán se opakovaně na 
místě samém přesvědčil o velkém množství aut, která do lokality vjíždějí bez příslušného povolení 
Správy KRNAP.   
 
Podle ust. § 29 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích „pevnou překážku lze umístit na pozemní 
komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s 
vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v 
ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, 
že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí 
na svůj náklad všechna potřebná opatření.  
Správní orgán má za to, že  umístěná závora je efektivní nástrojem pro regulování a zamezení vjezdu 
nežádoucích vozidel na území národního parku. K návrhu umístění závory vydal souhlasné 
stanovisko Dopravní inspektorát Policie ČR Trutnov. Umístěním závory nebude ohrožena bezpečnost 
a plynulost silničního provozu na účelových komunikacích. Žadatel o vydání povolení má povinnost 
zajistit barevné provedení závory s prvky pro zvýraznění za snížené viditelnosti.  
 
Správní orgán neshledal důvody, které by bránily omezit veřejný přístup na předmětné účelové 
komunikace formou umístění pevné překážky, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto 
rozhodnutí.  
 
 

/otisk úředního razítka/ 
 
 
 
Eva Havlíčková v. r.  
silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí 
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Rozdělovník 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Správa Krkonošského národního parku – DS 
Obec Strážné – DS 
Městys Černý Důl – DS 
Obec Dolní Dvůr – DS 
 
Účastníci správního řízení podle § 27 správního řádu v souladu s  § 25 odst. 1 a odst. 2 správního 
řádu: 
osoby, které nejsou známy 
 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí, včetně zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu:   
Městský úřad  Vrchlabí  
Obecní úřad Strážné 
Obecní úřad Dolní Dvůr 
Úřad Městyse Černý Důl  
Správa Krkonošského národního parku  
Dotčené orgány:  
Dopravní inspektorát Policie ČR Trutnov  
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vrchlabí, 
Obecního úřadu Strážné, Obecního úřadu Dolní Dvůr,  Úřadu Městyse Černý Důl a Správy 
Krkonošského národního parku Vrchlabí a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
Vyvěšeno den: ………………..                                   Sejmuto dne: …………………. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.  
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