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DATUM: 27.04.2016    
 

 
Navrhovatel: Správa Krkonošského národního parku, IČO 00088455, Dobrovského 3, 
 543 01 Vrchlabí 
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - obec Pec pod 
Sněžkou, část obce Velká Úpa, rozcestí nad Rochovou Boudou ve směru na Vlašské Boudy. 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA   
 

opatření obecné povahy 
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, věcně a místně 
příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen “zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádosti, kterou podala Správa Krkonošského národního parku, IČO 00088455, 
Dobrovského 3, 543 01  Vrchlabí, dne  26.02.2016, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),  po předchozím písemném vyjádření 
Policie ČR DI Trutnov Č.j.: KRPH-962-023/Čj-2016-051006 ze dne 16. 02. 2016 a po posouzení žádosti, 
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění a v návaznosti na 
ustanovení § 171, § 172 a § 173 správního řádu,  

 
s t a n o v í 

 

místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Pec pod Sněžkou, část obce 
Velká Úpa, odbočující ze sinice II/296 za chatou Anička, v úseku od boudy Artur za rozcestí nad 
Rochovou Boudou, ve směru na Vlašské Boudy. Jedná se o přemístění dopravního značení “B 11 
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ včetně dodatkové tabulky od boudy Artur za rozcestí nad 
Rochovou Boudou ve směru na Vlašské Boudy v rozsahu:  

 

viz popis a příloha 
 

Veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p. č.  303/5 v k. ú. Velká Úpa I, nad boudou Artur. 
Odstranění stávajícího dopravního značení.  
 1x - B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel  
 + E 13 Text nebo symbol  “Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“  
 
 

Veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p. č. 537/31 v k. ú. Velká Úpa I, rozcestí nad 
Rochovou Boudou směr Vlašské Boudy 
Instalace nového dopravního značení. 
 1x - B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel  
 + E 13  Text nebo symbol  “Mimo vozidel s dokladem Správy KRNAP“  

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV 
Odbor výstavby – oddělení silničního hospodářství a dopravy  

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
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Velikost dopravního značení :    základní rozměrová řada 
Technické provedení::  retroreflexní, třída R 2 
Kat.území: Velká Úpa I 
Důvod: zamezení vjezdu motorových vozidel na území národní parku  
Úsek:  veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p. č.  303/5 
 a na pozemku p. č. 537/31 v k. ú. Velká Úpa I 
Termín realizace: květen 2016 po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy 
Provedení  dopravního značení: stálé svislé  
Druh úpravy: místní úprava provozu   
Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Správa Krkonošského národního parku, 
IČO 00088455, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, tel. 737 272 557, Ing. Jiří Marek.  
 
 

Dopravní značení, případně dopravní zařízení proveďte přesně dle schváleného přiloženého schéma, nebo 
situačního plánku, pokud je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného 
v tomto stanovení. 
Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním  provozu 
a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.   
 
Městský úřad  Trutnov si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to vyžádá veřejný 
zájem. 

 
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 
Odůvodnění 

 
Na základě žádosti, kterou dne 26.02.2016, podala Správa Krkonošského národního parku, 
IČO 00088455, Dobrovského 3, 543 01  Vrchlabí, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, 
oddělení silničního hospodářství a dopravy, věcně a místně příslušný správní orgán, místní úpravu 
provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Pec pod Sněžkou, část obce Velká Úpa, 
odbočující ze sinice II/296 za chatou Anička, v úseku od boudy Artur za rozcestí nad Rochovou Boudou 
ve směru na Vlašské Boudy. Jedná se o přemístění dopravního značení “B 11 Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel“ včetně dodatkové tabulky od boudy Artur za rozcestí nad Rochovou Boudou ve 
směru na Vlašské Boudy. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem 
o silničním  provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, zejména:   
 

- Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ II. vydání ze dne 20. 9. 2002. 

 
- Dopravní značení musí být umístěno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo 

s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu 
komunikace. 

 

- V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,20 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj 
značky bude 0,5 m – 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od 
vnějšího okraje zpevněné krajnice). 

 
- Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být 

dotčeny. 
 

- Dopravní značení provedete jako svislé, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto 
stanovení.  

 
- Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m a mimo obec ze 

vzdálenosti 100m. 
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- Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám č. 3 vyhlášky č.  294/2015Sb., 

a ČSN EN 12899-1 
 

- Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, případně dopravní zařízení, pokud 
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení či zařízení. 

 
Městský úřad  Trutnov si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to vyžádá veřejný 
zájem nebo na základě požadavku dopravního inspektorátu, při vzniku nepředpokládaných komplikací 
v provozu na pozemních komunikacích. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné 
prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení. 

 
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.  
 
K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, písemné vyjádření 
příslušného orgánu policie – Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru 
Trutnov, dopravního inspektorátu, vydané k tomuto návrhu pod Č.j.: KRPH-962-023/Čj-2016-051006 
dne 16. 02. 2016 a “Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelové komunikaci“ vydané MÚ Pec 
pod Sněžkou pod Č.j.: SO – 29/10 – Če ze dne 12. 07. 2010.  
Na základě posouzení žádosti, místní znalosti a vzhledem k tomu, že k návrhu tohoto opatření obecné 
povahy, který byl vyvěšen dle § 25 správního řádu na  úřední desce MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 
541 16 Trutnov (elektronické i listinné) od 07. 03. 2016 do 23. 03. 2016 nebyly vzneseny žádné 
připomínky nebo námitky, stanovil zdejší odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy 
podmínky místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, jak je výše uvedeno. 
 

Poučení 
 

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední 
desce MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách 
obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.  
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek. 
 

 
 
 

 
 

 
   "otisk úředního razítka" 

z p.  František Přibyl 
referent oddělení  

silničního hospodářství a dopravy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha :  2 x ověřená situace 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.  

      
 Bude sejmuto:  …………………… 

 

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

                                                                                     

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.  

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..  

 

 Sejmuto dne:       ………………….. 

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  

 

 

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Pec pod Sněžkou  

 

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

                                                                                     

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.  

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..  

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  

 
Rozdělovník:  
- MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  - úřední deska 
 
Obdrží: (dodejky) 
- Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7 
- MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IDDS: sdxausc 

  
dotčené správní úřady 
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, 
 Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01  Trutnov 
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