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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU NA ÚČELOVOU KOMUNIKACI
Výroková část:
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 124 odst.
6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve správním řízení přezkoumal žádost o
omezení veřejného přístupu 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, na pozemcích parc. č.
1317/2, 760, 1317/1, 759/1 v katastrálním území Přední Výtoň a na 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 spočívající ve stanovení místní úpravy
provozu ve smyslu umístění dopravního značení č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel“ společně s dodatkovou tabulkou č. E13 s textem „Mimo dopravní obsluhu“ před
vjezdem na předmětnou účelovou komunikaci, kterou dne 20.06.2022 podala právnická osoba
Lesy České republiky, s.p., závod lesní techniky, středisko Loučovice, IČO 42196451,
Přemyslova 19/1106, 500 08 Hradec Králové
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, po uveřejnění návrhu místní úpravy
provozu v souladu s ust. §§ 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“) dne 21.09.2022 s poskytnutím zákonných lhůt pro podání námitek a po
obdržení kladného stanoviska dotčeného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství Policie
Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Český Krumlov, podle § 7 odst. 1 věty druhé
zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

I.

povoluje
omezení veřejného přístupu motorizované veřejnosti na předmětnou 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, na pozemcích parc. č. 1317/2, 760, 1317/1, 759/1
v katastrálním území Přední Výtoň a na pozemcích parc. č. 1245/3, 191/1, 217, 138/2,
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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 ve vlastnictví žadatele,
a současně

II.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.,

stanovuje

v souvislosti s omezením veřejného přístupu motorizované veřejnosti na předmětnou
účelovou komunikaci v bodě I. místní úpravu provozu spočívající v umístění dopravního
značení č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ společně s dodatkovou
tabulkou č. E13 s textem „Mimo dopravní obsluhu“ před vjezdem na předmětnou
účelovou komunikaci; v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Umístění dopravního značení bude provedeno do 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření a odbornou montáž
dopravního značení je zodpovědný žadatel – Lesy České republiky, s.p., závod lesní
techniky, středisko Loučovice, IČO 42196451, Přemyslova 19/1106, 500 08 Hradec Králové.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů; dopravní značení musí splňovat TP 65, TP 100, TP 169, TP 133, VL 6.1, VL 6.2,
VL 6.3 a VL 6.4, ČSN EN 1436+A1, TKP, ZTKP (zejména dodržet rozměry, boční, výškové,
směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.). Z tohoto
důvodu je nezbytné, aby realizaci stanoveného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná
osoba či firma.
3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu. Předmětné dopravní značení bude umístěno na pevném sloupku, který
bude pevně zabudován do terénu v bezpečnostní vzdálenosti nejméně 0,5 m od hrany
vozovky v souladu s předloženou situací, tak, aby značení bylo viditelné ze vzdálenosti min.
50 m.
4. Nově umisťované dopravní značení, které je předmětem stanovení místní úpravy provozu,
bude trvale ve správě žadatele, dokud nebude příslušným správním orgánem rozhodnuto
jinak.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán a orgán Policie ČR
stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit či doplnit,
pokud to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného
zájmu.
6. Předmětné dopravní značení bude po celou dobu platnosti udržováno čitelné, nebude
pozměňováno, nebude překrýváno předměty a bude pravidelně prořezávána vegetace
omezující viditelnost předmětného dopravního značení.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Lesy České republiky, s.p., závod lesní techniky, středisko Loučovice, Přemyslova 19/1106,
500 08 Hradec Králové
Odůvodnění
Žadatel v souladu s ust. § 7 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích podal dne 20.06.2022
žádost o omezení veřejného přístupu motorizované veřejnosti na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci „Lesní cesta Kapličky“ z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na
předmětné účelové komunikaci z hlediska šířkových poměrů a dále na podnět Jihočeského
kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví z důvodu rekonstrukce, resp. výstavby
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malé rozhledny, která bude bezobslužná (s omezením počtu na max. 5 osob), přístupné po
předmětné komunikaci. Tento nový turistický cíl není určen pro hromadné akce; není budováno
parkoviště ani další zázemí. Přístup je tak přípustný pouze pro pěší nebo cyklisty. Na rozhledně
budou rovněž umístěny komunikační technologie (zabezpečovací systémy a webové kamery).
Dalším důvodem je existence evropsky významné lokality a přírodní rezervace „Rašeliniště
Kapličky“, stejně jako významná oblast a migrační koridor velkých savců (jelen evropský, los
evropský, rys ostrovid, vlk obecný). Rovněž je znám občasný výskyt přísně chráněného tetřeva
hlušce. Nadměrná návštěvnost lokality a pohyb motorových vozidel by mohl ohrozit tyto
stávající přírodní hodnoty.
Omezeni vjezdu by se pak nemělo týkat opodstatněné dopravní obsluhy, tedy vlastníků a
uživatelů pozemků, orgánů veřejné správy a IZS. Další případná povoleni vjezdu (jako např.
honební společenství) by měla být v kompetenci vlastníka komunikace, tedy Lesy ČR s.p.
Správní orgán si vyžádal stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, které bylo vydáno dne
29.09.2022 pod č.j.: KRPC-132297-2/ČJ-2022-020206. Podmínky tohoto stanoviska zahrnul do
podmínek rozhodnutí. Žádost byla, z pohledu správního orgánu, dostatečně odůvodněna.
Vzhledem k tomu, že navrhované dopravní značení směřuje k omezení užití stávající veřejně
přístupné účelové komunikace ze strany motorizované veřejnosti, vydává správní orgán v
souladu s § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, toto rozhodnutí, kterým povoluje
omezení veřejného přístupu motorizované veřejnosti na tuto komunikaci a současně podle § 77
zákona o silničním provozu stanovuje požadovanou místní úpravu provozu.
Účastníky řízení byli stanoveni žadatel a dále široká veřejnost, jíž dal zdejší správní orgán na
vědomí, prostřednictvím veřejné vyhlášky zveřejněné na úřední desce zdejšího úřadu dne
21.09.2022, možnost seznámit se s návrhem omezení a s možností podávat námitky ve lhůtě
30 dní od doručení veřejné vyhlášky (patnáctým dnem po vyvěšení se návrh OOP podle §25
odst. 2 správního řádu považuje za doručený). Termín pro podávání námitek uplynul dne
07.11.2022.
Do dnešního dne, tj. 14.11.2022, zdejší správní orgán námitky neobdržel.
Okruh účastníků stanovil správní orgán dle § 27 správního řádu takto:
- Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
o žadatel a zároveň vlastník komunikací 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, na pozemcích parc. č. 1317/2, 760, 1317/1, 759/1
v katastrálním území Přední Výtoň a na 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.
- Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kteří nejsou známi:
o Blíže neurčitelní uživatelé komunikace v rámci veřejného užívání komunikace.
Po prostudování všech podkladů posoudil zdejší správní orgán oprávněnost zájmu žadatele k
omezení přístupu motorizované veřejnosti na veřejně přístupnou účelovou komunikaci.
Na základě těchto skutečností správní orgán shledal, že omezení veřejného přístupu na
předmětnou pozemní komunikaci je nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka
účelové komunikace. Omezením přístupu motorizované veřejnosti se zajistí jak bezpečné
volnočasové užívání předmětné lokality, tak i bezpečné obhospodařování přilehlých pozemků a
nemovitostí a v neposlední řadě tak budou zajištěny i podmínky pro život přirozených obyvatel –
živočichů citovaných v odůvodnění žádosti.
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S ohledem na shora uvedené skutečnosti, rozhodl správní orgán tak, jak uvedeno ve výroku.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vladimír Augsten
referent ODaSH

Příloha:
Situace s místní úpravou provozu - dopravní značení.
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
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. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
- účastníkům řízení (osobám, které nejsou známy) se písemnost doručuje v souladu s ust. §
25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou
vyhláškou
3. 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
4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23 Český Krumlov 1
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Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (do datové schránky) a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po naplnění doby 15 dní:
5. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
6. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d
sídlo: Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod
7. Obecní úřad Loučovice, úřední deska, IDDS: w5sbsgh
sídlo: Loučovice č.p. 51, 382 76 Loučovice
8. Obecní úřad Přední Výtoň, úřední deska, IDDS: sycbupv
sídlo: Přední Výtoň č.p. 30, 382 73 Vyšší Brod

Toto rozhodnutí, včetně příloh, musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Český Krumlov
a dále na úředních deskách
Městského úřadu Vyšší Brod, Obecního úřadu Loučovice a Obecního úřadu Přední
Výtoň,
a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje
za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne: ...............

Sejmuto dne: .................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

