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OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako
věcně a místně příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“) podle § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti o omezení veřejného
přístupu na účelovou komunikaci evidovanou pod č.j.: MUTN 58829/2020 ze dne 23.06.2020
a žádosti o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci evidované pod
č.j.: MUTN 85364/2020 ze dne 08.09.2020, obojí podatele, společnosti Bouda Karlovka s.r.o.,
IČO 291 34 323, Bělehradská č.p. 568/92, 120 00 Praha, kterou zastupuje na základě plné
moci ze dne 25.04.2016 advokát, Mgr. Přemysl Hašlar, Mgr., IČO 662 54 582, Táborská
č.p. 922/21, 293 01 Mladá Boleslav (dále též „podatel“), oznamuje, že ve smyslu ust. § 45 odst.
1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), bylo dne 23.06.2020 zahájeno řízení o omezení veřejného přístupu na
účelovou komunikaci podle ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a dne 08.09.2020 zahájeno řízení o umístění pevné překážky na pozemní
komunikaci podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, vše na pozemní komunikaci nacházející se na pozemku parc.č. 1036/3
v obci Pec pod Sněžku a k.ú. Velká Úpa II, spočívající v umístění uzamykatelné manuální
závory „LIMIT 4“ na tomto pozemku, dle grafického znázornění v příloze.
Usnesením ze dne 14.12.2020 pod č.j. MUTN 117191/2020 v souladu s ustanovením § 140
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“)
správní orgán spojil řízení ve věci omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
s řízením o povolení pevné překážky na pozemní komunikaci a dále vede společné řízení.
Žadatel odůvodnil návrh omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a povolení
k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci - uzamykatelné manuální závory, takto:
komunikace na pozemku parc.č. 1036/3 v k.ú. Velká Úpa II slouží jako jediná přístupová cesta
k budově č.p. 174, ve vlastnictví podatele. Jedná se o slepou pozemní komunikaci, která
u budovy č.p. 174 končí. Užíváním této komunikace neomezeným okruhem osob, spočívající
především v parkování vozidel jak na této komunikaci, tak i na přilehlých pozemcích, na kterých
se komunikace nenachází a které se nachází ve III. zóně KRNAP (vjezd pouze s udělenou
výjimkou ze zákazu a dokladem o oprávněnosti vjezdu, dle § 16 odst. 2 písm. l, zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), je na území
národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí zakázáno vjíždět
a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa
vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vjezdu a setrvávání vozidel základních složek
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integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní
správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci,
veterinární služby, vozidel správců vodních toků, provozovatelů vodovodů a kanalizací,
energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich
úkolů nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření v národním parku a vozidel
vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním), dochází ke znemožňování
příjezdu podatele k budově č.p. 174 v jeho vlastnictví. Dále mimo jiné neopatrnou manipulací
s vozidly, vyprošťováním vozidel, otáčením vozidel na nevhodných místech dochází k ničení
povrchu komunikace vč, její krajnice a k ničení pozemků na komunikaci navazujících.
Návrh realizace omezení veřejného přístupu je uzamykatelnou manuální závorou „LIMIT 4“,
o délce ramene 4 m, umístěné ve východní části pozemku parc.č. 1036/3, u hranice
s pozemkem parc.č. 1042/2, vše k.ú. Velká Úpa II, dle grafického znázornění v příloze.
Současně s návrhem na omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a povolení
k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci v podobě manuální uzamykatelné závory,
žadatel deklaruje připravenost předat nejen vlastníkům okolních nemovitostí, u nichž by mohla
nastat důvodná potřeba vjezdu vozidlem, ale i složkám IZS, zástupcům Lesů ČR a zástupcům
správy KRNAP klíče potřebné pro otevření závory.
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby jako silniční správní úřad příslušný správní úřad dle § 40
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu,
oznámil zahájení společného řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
a řízení o povolení umístění pevné překážky (manuální závora) na pozemní komunikaci, vše na
pozemku parc.č. 1036/3 v katastrální území Velká Úpa II, účastníkům řízení a dotčeným
správním úřadům.
S ohledem na charakter obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace, tedy
neomezeným a správnímu orgánu neznámým okruhem uživatelů, zveřejňuje správní orgán
oznámení o zahájení řízení též na úřední desce.
Poučení
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

USNESENÍ
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako
věcně a místně příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“) 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 takto:
podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), se účastníkům řízení určuje lhůta 15 dnů ode dne oznámení tohoto
usnesení, aby uplatnili v řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
a v řízení o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, vše nacházející se na pozemku
parc.č. 1036/3, k.ú. Velká Úpa II, spočívající v umístěním manuální závory, dle grafického
znázornění v příloze, svá stanoviska, námitky, připomínky, návrhy, popřípadě označili důkazy
na podporu svých tvrzení, které je možno podat na Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby,
oddělení silničního hospodářství a dopravy, Slovanské nám. č.p. 165, 541 16 Trutnov.
Odůvodnění
Na základě žádosti o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci evidované pod č.j.:
MUTN 58829/2020 ze dne 23.06.2020 a žádosti o umístění pevné překážky na pozemní
komunikaci evidované pod č.j.: MUTN 85364/2020 ze dne 08.09.2020, podatele, kterým je
společnost Bouda Karlovka s.r.o., IČO 291 34 323, Bělehradská č.p. 568/92, 120 00 Praha,
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kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 25.04.2016 advokát, Mgr. Přemysl Hašlar, Mgr.,
IČO 662 54 582, Táborská č.p. 922/21, 293 01 Mladá Boleslav (dále též „podatel“), zahájil
silniční správní úřad dne 23.06.2020 ve smyslu ust. § 45 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou
komunikaci nacházející se na pozemku parc.č. 1036/3, k.ú. Velká Úpa II a dne 08.09.2020
zahájil ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 29 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích řízení o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci
nacházející se na pozemku parc.č. 1036/3, k.ú. Velká Úpa II, spočívající v umístění
uzamykatelné manuální závory „LIMIT 4“, dle grafického znázornění v příloze.
Podatel, jakožto vlastník pozemku parc.č. 1036/3, k.ú. Velká Úpa II, odůvodnil návrh omezení
veřejného přístupu na účelovou komunikaci a umístění pevné překážky na pozemní komunikaci
ochranou jeho oprávněných zájmů a zájmů na ochranu přírody a krajiny.
Po uplynutí lhůty stanovené v usnesení, budou shromážděny veškeré podklady pro vydání
rozhodnutí ve věci. K později uplatněným stanoviskům, námitkám, připomínkám, návrhům,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
S ohledem na charakter obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace, tedy
neomezeným a silničnímu správnímu úřadu neznámým okruhem uživatelů, zveřejňuje silniční
správní úřad oznámení o zahájení řízení a usnesení o určení lhůty k provedení úkonu též na
úřední desce.
Správní orgán podle § 39 odst. 1 správního řádu usnesením určuje účastníkovi přiměřenou
lhůtu k provedení úkonu, protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Určením lhůty není
ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.
Poučení
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení usnesení k Odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru
výstavby, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode
dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se seznámit s podklady
před vydáním rozhodnutí a popř. navrhnout jejich doplnění o nové důkazy, či svědky; k tomu jim
silniční správní úřad určuje lhůtu do 5 dnů ode dne skončení lhůty k provedení úkonu. Pokud se
ve stanovené lhůtě účastníci k silničnímu správnímu úřadu nedostaví a jestliže shromážděné
podklady silniční správní úřad shledá jako postačující pro vydání rozhodnutí, bude přistoupeno
k jeho vydání.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Trutnov, Odbor
výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 01
Trutnov v Po a St od 8.00 do 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně
osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné
způsobem
umožňujícím
dálkový
přístup
na
našich
webových
stránkách
(http://www.trutnov.cz/cs/urad/gdpr). Tyto dokumenty jsou dostupné také v Inforecepci v budově
MěÚ Trutnov.
(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
z p. Gabriela Hanusová
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy
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---------------------------------------------------------------------Toto zahájení a usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po
vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené
s doručením písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(www.trutnov.cz).
Městský úřad Pec pod Sněžkou je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých
úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle správního řádu.
1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… Bude sejmuto dne: ……………………….
Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ……………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.
---------------------------------------------------------------------Příloha
- situace širších vztahů stavby
- situace – umístění stavby
- schéma závory

Rozdělovník
Na úřední desce vyvěsí
- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 16 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou č.p. 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
účastníci (dodejky)
- Hašlar Přemysl, Mgr., advokát, IDDS: 4crbarv
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc
- ostatním účastníkům řízení (osobám, které nejsou známy) se písemnost doručuje v souladu
s ust. § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor
Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

