
 
     

- Veřejná vyhláška - 
Vrchlabí 19. června 2013 
Čj. KRNAP 04215/2013 

 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody  
a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (dále jen „Správa 
a „KRNAP“) příslušný podle § 78 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává podle § 19 a § 64 zákona 

 
 

návrh opatření obecné povahy č. 1/2013  
kterým se stanoví dočasná omezení vjezdu a vstupu na území KRNAP 

 
Článek 1 

Předmět úpravy 
 

Tímto návrhem opatření Správa KRNAP  
 
1. Podle § 19 odst. 1 zákona mění návštěvní řád KRNAP takto: 

a) vyřazuje ze soupisu pozemních komunikací v Příloze č. 2, část A, pozemní komunikace 
 
Zvonková cesta směr Zinneckerovy Boudy (viz č. 1 v mapovém zákresu) 
Penzion Smrčina – odbočka na asfaltovou komunikaci směr Černá hora (č. 2) 
Horní Maršov – Rýchorská Bouda (č. 3) 
Cesta Suchým dolem k Rýchorskému kříži,  úsek Rýchorský kříž – Trpaslík (č. 4) 
Temný Důl – odbočka na Honzův Potok (č. 5) 
Velká Úpa – Javoří Důl (č. 6) 
 

b) vyřazuje ze soupisu cyklotras v Příloze č. 4, část A, cyklotrasy  
 
č. 26 v úseku Horní Maršov - Rýchorská bouda  (viz č. 3 v mapovém zákresu) 
č. 23 v úseku Javoří důl (č. 6) 
 

2. Podle § 64 zákona zakazuje vstup na přístupové trasy 
 
Velká Úpa – Javoří důl (viz č. 6 v mapovém zákresu) 
Šraml (č. 7) 
Barochovo péro (č. 8) 
Temný Důl – odbočka na Honzův Potok (č. 5)  
Horní Maršov – Rýchorská Bouda (č. 3) 
Zvonková cesta přes Malé Pardubické Boudy na Černou horu (č. 1 a 9) 
Těsným dolem na Malé Pardubické Boudy (č. 10) 
Nad Hofmankou (č. 11) 
Nad Pavlovou (č. 2) 

 
Až do odvolání nelze vjíždět motorovými vozidly nebo jízdními koly na pozemní 
komunikace a cyklotrasy uvedené v bodě 1 a vstupovat na trasy uvedené v bodě 2.  

Správa Krkonošského 
národního parku



 

 
 

Uzavřené pozemní komunikace, cyklotrasy a přístupové trasy jsou zakresleny v mapovém 
zákresu, který tvoří Přílohu č. 1 návrhu opatření, a v terénu jsou řádně označeny (v mapovém 
zákresu pod č. 12 je pro informaci veřejnosti zakreslena i v terénu uzavřená trasa Janovická 
nacházející se v ochranném pásmu KRNAP).  
 

Článek 2 
Odůvodnění 

 
V důsledku silných dešťů na počátku června tohoto roku došlo ke značnému podmáčení půdy  
a následnému poškození přírody a krajiny na území KRNAP. Některé z pozemních komunikací  
a cyklotras, které Správa KRNAP vyhradila k vjezdu motorových vozidel a jízdních kol návštěvním 
řádem KRNAP, se staly nesjízdnými a v zájmu zabránění dalšího poškození přírody a krajiny není 
možné je dočasně užívat pro potřeby veřejnosti. Z uvedených důvodů se dočasně ruší jejich 
vyhrazení pro užívání veřejností a ve smyslu § 16 odst. 1 písm. d) a f) zákona je zakázáno na ně 
dočasně vjíždět motorovými vozidly či jízdními koly. 
Silným deštěm a podmáčením byly rovněž poškozeny přístupové trasy na území KRNAP užívané 
veřejností zpravidla pro turistiku. Ve smyslu § 64 zákona, v zájmu zabránění dalšího poškozování 
přírody a krajiny KRNAP, musely být dočasně i tyto trasy uzavřeny a je zakázáno na ně vstupovat.  

 
Článek 3 

Obecná ustanovení 
 

Platná povolení a doklady vydané k vjezdu motorových vozidel na pozemní komunikace 
specifikované v článku 1, bod 1, písm. a) tohoto návrhu dočasně pozbývají platnosti.  
 

Článek 10 
Forma řízení 

 
Řízení o tomto návrhu je písemné. 
 

Článek 11 
Uplatnění námitek a připomínek 

 
Návrh opatření bude zveřejněn po dobu minimálně 15 dnů na webových stránkách Správy 
KRNAP (www.krnap.cz) a na webových stránkách všech obcí na území KRNAP.   
Dle ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením přímo dotčeny, jsou 
oprávněni podat písemné odůvodněné námitky, a dále každý, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být tímto opatřením přímo dotčeny, může podat písemné připomínky.  
Písemné a odůvodněné námitky a písemné připomínky lze uplatnit po dobu 30 dnů od zveřejnění 
návrhu. Místem pro doručení písemných námitek či připomínek je Správa KRNAP, Dobrovského 
čp. 3, 543 01 Vrchlabí. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Hřebačka 
ředitel 
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