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VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
ve věci:

NÁVRHU OMEZENÍ PŘÍSTUPU MOTORIZOVANÉ VEŘEJNOSTI NA VEŘEJNĚ
PŘÍSTUPNOU ÚČELOVOU KOMUNIKACI
Lesy České republiky, s.p., závod lesní techniky, středisko Loučovice, IČO 42196451,
Přemyslova 19/1106, 500 08 Hradec Králové
(dále jen "žadatel") podal dne 20.06.2022 žádost o:

Omezení přístupu motorizované veřejnosti na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci „Lesní cesta Kapličky“
nacházející se na pozemcích parc. č. 1450/1, 602/2, 592/5, 491/1, 497, 679/1, 755/1, 1454/6,
755/2, 1454/3, 959, 287/27, 1122/1, 1151/8, 1383, 1367, 1366/1, 1359, 1348/3, 1349/1, 1332/2,
1323, 1317/4, 1449/5, 1314/5, 517/4, 517/5, 550/1, 1455, 543/1, 536/4, 536/5, 536/2, 645/3,
602/1, 600/2, 286/3, 1462, 592/1, 592/4 v katastrálním území Kapličky, pozemcích parc. č.
1317/2, 760, 1317/1, 759/1 v katastrálním území Přední Výtoň a pozemcích parc. č. 1245/3,
191/1, 217, 138/2, 94/4, 287/1, 337/8, 1332, 345/1, 345/3, 342/7, 342/11, 345/2, 397, 1251/2,
466/2 v katastrálním území Mnichovice u Loučovic.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o omezení přístupu motorizované veřejnosti dle návrhu.
Odůvodnění návrhu místní úpravy provozu a s tím související omezení přístupu:
Žadatel, jako vlastník předmětné veřejně přístupné účelové komunikace „Lesní cesta
Kapličky“ na pozemcích (uvedeno výše) odůvodnil svou žádost o místní úpravu provozu
takto:
1) Předmětná pozemní komunikace svými parametry není vhodná pro neregulovaný
obousměrný provoz motorizované veřejnosti s přihlédnutím k pohybu větší
zemědělské a lesnické techniky
2) Na předmětné komunikaci se připuštěn (a hojně využíván) volný turistický pohyb
pěší a cyklistické veřejnosti
3) V dosahu předmětné komunikace má být zbudován turistický cíl – rozhledna; ovšem
bez zajištění plochy pro odstavování vozidel (parkoviště není uvažováno; a ani není,
z důvodu ochrany přírody, žádoucí).
Upozornění
Předmětem žádosti o omezení přístupu motorizované veřejnosti není jakékoliv omezení
přístupu za účelem obhospodařování pozemků a přístupu k nemovitostem závislém na užití této
pozemní komunikace.
Vlastníci, nájemci a smluvní uživatelé sousedních nemovitostí budou mít oprávnění obdržet
výjimku z místní úpravy provozu spočívající v zahrnutí mezi oprávněné uživatele.
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Výzva
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční
správní úřad oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, zahájení řízení o omezení přístupu motorizované veřejnosti na předmětnou veřejně
přístupnou účelovou komunikaci a žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do
30 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství,
úřední dny: pondělí a středa 08:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00; úterý, čtvrtek a pátek 08:00 –
09:00; jindy po telefonické dohodě).

Poučení
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti či zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny nebo, určí-li tak správní orgán i jiné
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou
podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některá
osoba zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.

Vladimír Augsten
referent ODaSH

Přílohy:
• Celková situace oblasti
• Situace s rozsahem předmětné účelové komunikace
• Situace s návrhem MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Obdrží:
1. Lesy České republiky, s.p., závod lesní techniky, středisko Loučovice, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
2. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod
3. Obec Loučovice, IDDS: w5sbsgh, Loučovice č.p. 51, 382 76 Loučovice
4. Obec Přední Výtoň, IDDS: sycbupv, Přední Výtoň č.p. 30, 382 73 Vyšší Brod
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Český
Krumlov, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
6. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23 Český Krumlov 1
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (do datové schránky) a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po naplnění doby 30 dní:
7. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1
8. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod
9. Obecní úřad Loučovice, úřední deska, IDDS: w5sbsgh, Loučovice č.p. 51, 382 76 Loučovice
10. Obecní úřad Přední Výtoň, úřední deska, IDDS: sycbupv, Přední Výtoň č.p. 30, 382 73
Vyšší Brod
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Vyšší Brod, Obecního úřadu
Loučovice a Obecního úřadu Přední Výtoň,
po dobu 30 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se návrh OOP podle § 25 odst. 2 správního řádu
považuje za doručený, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ...............
Sejmuto dne: .................
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Tento návrh musí být též zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup – na elektronické
úřední desce Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Vyšší Brod, Obecního
úřadu Loučovice a Obecního úřadu Přední Výtoň, po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ...............
Sejmuto dne: .................
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

