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R O Z H O D N U T Í  

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán dle ustanovení § 178 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a zákona 

č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), s odkazem na § 174 

odst. 2 správního řádu, rozhodl z moci úřední, na základě podnětu dotčených osob, kterými jsou 

Pavel Šourek – ARCON, IČ 44533730, se sídlem Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou, jako 

podnikající fyzická osoba a Michal Friedrich, IČ 47280352, se sídlem Vysoká 3306/82, 46602 

Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky (dále jen „Michal Friedrich“), taktéž jako podnikající 

fyzická osoba, podle ustanovení § 95 odst. 1 správního řádu a § 98 správního řádu s odkazem na 

§ 97 odst. 3 správního řádu ve zkráceném přezkumném řízení takto: 

Opatření obecné povahy, včetně rozhodnutí o námitkách, které je uvedeno jako jeho součást, 

datované dnem 26.5.2014, č.j.: MěÚT/00242/2014/-SH, vydané Městským úřadem Tanvald, se 

sídlem Krkonošská 350, 468 41 Tanvald, kterým byla na základě žádosti Obce Kořenov, se sídlem 

Kořenov 480, 468 49 Kořenov, stanovena místní úprava provozu na místní komunikaci č. 1b, 

nacházející se na pozemku p.p.č. 3515/1 v k.ú. Příchovice u Kořenova a v obci Kořenov, od 

křižovatky se silnicí II/290 po již instalovanou značku B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel) se ruší 

a vrací se k novému projednání. 

 

Odůvodnění: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne 24.6.2014 od 

Městského úřadu Tanvald, se sídlem Krkonošská 350, 468 41 Tanvald (dále jen „MěÚ Tanvald“) 

písemnost nazvanou jako „odvolání proti rozhodnutí odboru dopravy Měst. Úřadu v Tanvaldu dle 

č.j. OD/00242/2014/OD-SH a zásadní nesouhlas se záměrem k provedení místní úpravy provozu, tj. 

osazením 1ks zákazové dopravní značky – Zákaz vjezdu všech vozidel č.B11 s dodatkovými 

tabulkami č.E13“, kterou společně podali majitel nemovitosti Příchovice č.p.490 Pavel Šourek – 

ARCON, IČ 44533730, se sídlem Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou, jako podnikající fyzická 

osoba (dále jen „Pavel Šourek“) a nájemce daného objektu Michal Friedrich, IČ 47280352, se 

sídlem Vysoká 3306/82, 46602 Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky (dále jen „Michal 

Friedrich“), taktéž jako podnikající fyzická osoba. Tuto písemnost vyhodnotil Krajský úřad jako 

podnět k zahájení přezkumného řízení v souladu s § 174 odst. 2 správního řádu. Společně s ní byl 

zaslán celý spis v dané věci. 

Ze spisu chronologicky vyplývá, že Obec Kořenov, se sídlem Kořenov 480, 468 49 Kořenov (dále 

jen „Obec Kořenov“) požádala písemností ze dne 6.1.2014 Městský úřad Tanvald o stanovení 
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místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 1b na pozemku p.p.č. 3515/1 v k.ú. Příchovice 

u Kořenova. Dotčeným orgánem, Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie 

Libereckého kraje, Územním odborem Jablonec nad Nisou dopravním inspektorátem (dále jen 

„Policie ČR“), bylo dne 17.2.2014 pod č.j. KRPL-3157/ČJ-2014-180406-03 odsouhlaseno umístění 

dopravního značení B 11 (zákaz vjezdu všech vozidel) s dvěma dodatkovými tabulkami E 13 první 

s textem „Platí v době 08:00 – 17:30 hod.“ a druhá obsahuje text „Mimo dopravní obsluhy, 

ubytovaných a majitelů přilehlých pozemků“. Souhlas byl udělen razítkem na zákres situace 

v katastrální mapě. Krajský úřad dodává, že potvrzení pouze razítkem Policie ČR nelze brát jako 

dostatečné vyjádření, protože z něho nevyplývá souhlas ani nesouhlas s danou úpravou. Vyjádření 

Policie ČR musí být písemné a s odůvodněním. 

Následně byl veřejnou vyhláškou, podle § 172 odst. 1 správního řádu s odkazem na § 25 téhož 

právního předpisu, doručen návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na 

pozemní komunikaci. Ten byl vyvěšen na úřední desce MěÚ Tanvald (vyvěšeno 20.2.2014 

a sejmuto 10.3.2014) a úřední desce Obecního úřadu Kořenov (vyvěšeno 20.2.2014, sejmuto 

11.3.2014). K návrhu opatření obecné povahy podali společně dne 24.2.2014 písemné námitky 

Pavel Šourek – ARCON a Michal Friedrich. Dotyčné podání obsahuje 3 námitky a třetí je rozdělena 

do 5 podbodů. Na závěr doporučují změnu textu dodatkové tabulky E 13 ve znění „Mimo dopravní 

obsluhy, zásobování, údržby, návštěvníků restaurací, majitelů, nájemců nemovitostí a jejich 

zaměstnanců“.  

Následně, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu, zajistil MěÚ Tanvald stanovisko 

Obce Kořenov k podaným námitkám. Stanovisko Obce Kořenov k námitkám datované dne 

27.2.2014 bylo doručeno MěÚ Tanvald dne 3.3.2014. ve svém stanovisku Obec Kořenov trvá na 

své žádosti a vyjádřila se k jednotlivým námitkám. 

MěÚ Tanvald následně oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení místní 

úpravy provozu na pozemní komunikaci, které bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Tanvald 

(vyvěšeno 27.5.2014, sejmuto 12.6.2014) a Obecního úřadu Kořenov (vyvěšeno 28.5.2014, sejmuto 

13.6.2014). Opatření obecné povahy obsahuje v souladu § 173 odst. 1 správního řádu odůvodnění, 

které obsahuje rozhodnutí o námitkách. V poučení rozhodnutí bylo uvedeno, že proti němu nelze 

podle § 172 odst. 5 správního řádu podat odvolání ani rozklad. Přesto Pavel Šourek – ARCON 

a Michal Friedrich podali společně dne 9.6.2014 písemnost nazvanou „odvolání proti rozhodnutí 

odboru dopravy Měst. Úřadu v Tanvaldu dle č.j. OD/00242/2014/OD-SH a zásadní nesouhlas se 

záměrem k provedení místní úpravy provozu, tj. osazením 1ks zákazové dopravní značky – Zákaz 

vjezdu všech vozidel č.B11 s dodatkovými tabulkami č.E13“. Krajský úřad, jako nadřízený správní 

orgán, posoudil, v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu, toto podání podle jeho skutečného obsahu 

jako podnět k přezkumu. 

Jelikož je porušení právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky 

pro přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků, provedl Krajský úřad zkrácené 

přezkumné řízení, ve kterém rozhodl, že se opatření obecné povahy, včetně rozhodnutí o námitkách, 

které je jeho součástí, vedené pod č.j. MěÚT/00242/2014/-SH ruší a věc se vrací k novému 

projednání. 

Krajský úřad uvádí následující právní rozbor k předmětu věci: 

Krajský úřad vycházel z algoritmu přezkumu opatření obecné povahy, který plyne z judikatury 

Nejvyššího správního soudu, především rozsudek č.j. 1 Ao 1/2005 – 98, na který se odkazuje 

rozsudek téhož soudu č.j. 2 Ao 3 / 2008 – 100. Algoritmus hodnotí opatření obecné povahy 

z hlediska pěti kritérií: 

1. Pravomoc správního orgánu vydat opatření obecné povahy. 
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2. Přezkum otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nepřekročil meze 

zákonem vymezené působnosti. 

3. Přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem 

(procesní postup správního orgánu při vydávání opatření obecné povahy). 

4. Přezkum obsahu opatření obecné povahy z hlediska rozporu opatření obecné povahy (nebo 

jeho části) se zákonem – zde hmotným právem. 

5. Přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcionality. 

Podle prvního a druhého kritéria se přezkoumává pravomoc a působnost správního orgánu vydat 

opatření obecné povahy, které je popsáno v rozsudku č.j. 1 Ao 1/2005 – 98 „Pravomoc správního 

orgánu obecně spočívá zejména v jeho oprávnění vykonávat veřejnou moc. Správní orgán tedy 

postupuje v mezích své pravomoci, pokud mu na základě zákonného zmocnění náleží oprávnění 

vydávat opatření obecné povahy.“ A druhé kritérium je zaměřeno na působnost „Přezkum otázky, 

zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nepřekročil meze zákonem vymezené 

působnosti. Správní orgán postupuje v mezích své působnosti, jestliže prostřednictvím opatření 

obecné povahy upravuje okruh vztahů, ke kterým je zákonem zmocněn (v rámci nichž tedy realizuje 

svoji pravomoc vydávat opatření obecné povahy).“ Tato kritéria byla splněna, protože MěÚ 

Tanvald je věcně i místně příslušným správním orgánem k vydávání stanovení místní úpravy 

provozu na místních komunikacích, podle § 124 odst. 6 zákona o provozu na pozemních 

komunikacích. 

Třetí kritérium je také formální a to, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným 

postupem. Vydávání opatření obecné povahy se řídí § 171 – 174 správního řádu. Krajský úřad 

shledal toto kritérium jako nesplněné. Procesní postup podle správního řádu nebyl, jak plyne ze 

spisu, dodržen. Návrh opatření obecné povahy i samotné opatření obecné povahy bylo řádně 

vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Tanvald a Obecního úřadu Kořenov. MěÚ Tanvald se ovšem 

nevypořádal s námitkou č. 1. a 2., které podali Pavel Šourek – ARCON a Michal Friedrich 

v písemnosti ze dne 24.2.2014. Z téhož dopisu vzal MěÚ Tanvald pouze námitku č. 3 včetně 

podbodů, které ovšem dostatečně nezdůvodnil a zdůvodnění nemělo oporu ve spisu, jak je popsáno 

níže. 

Čtvrté kritérium přezkoumává obsah opatření obecné povahy z hlediska rozporu opatření obecné 

povahy (nebo jeho části) se zákonem – zde hmotným právem. Zde Krajský úřad, shledal rozpor 

s ustanovením § 78 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde je uvedeno 

„dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace 

se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost 

a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.“ V daném 

případě nelze dovodit, že by umístění dopravní značky B 11 s dodatkovými tabulkami E 13 bylo 

opodstatněno některým z důvodů daným tímto ustanovením, protože tvrzení uvedená MěÚ Tanvald 

v rozhodnutí o námitkách jsou obecná a nemají oporu ve spise. V odůvodnění prvoinstanční správní 

úřad pouze zkratkovitě zmiňuje, že: „Cílem výše uvedené místní úpravy dopravního značení, je 

zvýšení bezpečnosti provozu, aby nedocházelo ke kolizím účastníků provozu v dané lokalitě.“ Tento 

argument není podložen, bylo by nutné vyjádření Policie ČR, např. kolik nehod s cyklisty a chodci 

se stalo v daném úseku, případně jak často dochází k nebezpečným kolizním situacím. Vhodné by 

bylo zjistit jaká je četnost návštěvníků restaurace přijíždějících automobilem. Ve stanovisku Obce 

Kořenov k námitkám ze dne 27.2.2014 je uvedeno, že „Sám nájemce p. Friedrich se na jednání 

zastupitelstva dne 29.1.2014 vyjádřil, že pokud není počasí a nechodí návštěvníci na Štěpánku, tak 

je provoz restaurace takřka nulový, takže tady je silně protiřečeno.“ Obec Kořenov má pravdu, že 

vzhledem k námitce se může jednat o protiřečení, ale na druhou stranu z toho může plynout, 
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že návštěvníků restaurace přijíždějících automobilem není tolik, aby zásadně zhoršovali dopravní 

situaci na dané pozemní komunikaci. Potom by vzhledem k dalšímu kritériu nebylo opodstatněné, 

aby zákaz vjezdu motorových vozidel platil i pro návštěvníky restaurace. 

Pátým kritériem přezkumu je proporcionalita (úměrnost). Princip proporcionality je způsob řešení 

situace, kdy dojde ke konfliktu mezi dvěma nebo několika objektivním právem chráněnými 

subjektivními právy. Situace se posoudí tak, že hodnotnější právo dostane přednost, avšak 

s minimálním nutným omezením ostatních konkurujících práv tak, aby byla zachována úměrnost 

mezi jednotlivými právy. 

V daném případě totiž došlo k zásadnímu omezení práva na svobodné podnikání majitele 

a pronajímatele daného penzionu Hvězda (objekt Příchovice č.p. 490), protože součástí tohoto 

práva je nepochybně též užívání nemovitosti v souladu s jejím účelem.  

Na omezení práva na podnikání ukazuje námitka 1., se kterou se MěÚ Tanvald v rozhodnutí vůbec 

nevypořádal, kde se uvádí „Objekt Příchovice čp.490, který se nachází v dotčené oblasti zákazu, 

jedná se o penzion s restauračním zařízením a přilehlým parkovištěm. V celé historii objektu více 

jak 100 let tomu tak bylo bez omezení.“ Ve stanovisku Obce Kořenov k podaným námitkám ze dne 

27.2.2014 je napsáno „Není pravda, že v celé historii byl provoz bez omezení. V 70. letech minulého 

století byl provoz upraven zákazovou značkou č.B11. Dále se v tomto bodu píše o přilehlém 

parkovišti – není nám známo, že by bylo povolováno na této ploše zbudování parkoviště.“ Podle 

vyjádření Pavla Šourka – ARCON v námitce 3d) v písemnosti ze dne 24.2.2014 je majitelem 23 let, 

to znamená, že po celou dobu jeho vlastnictví neplatilo žádné dopravní omezení. Pavel Šourek tudíž 

nepočítal s omezením silniční dopravy pro hosty své restaurace a penzionu, což dokazuje, že si na 

dobu neurčitou pronajal p.p.č. 395/1 k.ú. Příchovice u Kořenova za účelem odstavné plochy pro 

automobily. To bylo potvrzeno e-mailem Janem Faltusem, zaměstnancem Krajského pozemkového 

úřadu pro Liberecký kraj, dne 3.3.2014. Jak už bylo zmíněno výše, zásah do soukromých práv musí 

být přiměřený a náležitě zdůvodněný. 

Omezení práva na podnikání namítá Pavel Šourek – ARCON a Michal Friedrich ve stejné 

písemnosti i v bodech 3a), 3b), 3c), s kterými se již MěÚ Tanvald vypořádal, ale jak již bylo 

zmíněno výše, nedostatečně, když použil obecné konstatování „Cílem výše uvedené místní úpravy 

dopravního značení, je zvýšení bezpečnosti provozu…“, bez opory ve spisu, kromě žádosti Obce 

Kořenov ze dne 7.1.2014, kde v odůvodnění uvádí „Místní komunikace slouží k dopravě k turisticky 

velmi vyhledávané rozhledně Štěpánka, kterou navštěvují převážně pěší turisté a dochází tak ke 

kolizi vozidel s pěšími.“ Dále ve stejném odůvodnění se píše „Zpravidla parkují při krajnici místní 

komunikace, která svými rozměry nesplňuje podmínky pro toto parkování. Dochází tak i ke kolizi 

mezi vozidly ubytovaných a vozidly návštěvníků rozhledny.“ Krajský úřad dodává, že stání 

a zastavení na pozemní komunikaci je upraveno obecnou úpravou provozu vyplývající ze zákona 

o provozu na pozemních komunikacích a popřípadě se dá řešit dopravními značkami B 29, resp. 

B 28, tudíž není nutné používat dopravní značku B 11.  

S odůvodněním námitky 3d) „Omezení dopravy je až vulgární diskriminace osob se zdravotním 

hendikepem.“ se Krajský úřad ztotožňuje. Dále konstatuje, že druhá část námitky, která zní: „V 

době, kdy užívání osobního vozidla do místa určení patří k lidským svobodám. Doposud nebyl 

proveden ani pokus o místní rychlostní úpravu na komunikaci.“, nebyla dostatečně zdůvodněna, 

stejně jako předchozí námitky. Pouze bylo zmíněno, že záměrem Obce Kořenov je vytvoření 

klidové lokality a případná změna rychlosti neřeší tento problém. 

V námitce 3e) je opis § 15 odst. 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Ovšem dodatková tabulka č. E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ 
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neomezuje platnost značky, pod kterou je umístěna pro rodinné příslušníky, zaměstnance 

a spolupracující firmy, které nezajišťující zásobování nebo nemají za značkou bydliště sídlo nebo 

garáž. Jak uvádí MěÚ Tanvald, tito ostatní řidiči mají možnost požádat o výjimku z místní úpravy 

provozu. Tato možnost je v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a je 

řešením, ovšem zůstává otázkou, jakým by výjimky byly udělovány, pokud všem, kteří požádají, je 

komfortnější zrovna daný okruh uživatelů uvést na dodatkové tabulce E 13. 

Na závěr Krajský úřad uvádí hlavní nedostatky opatření obecné povahy, kterou byla stanovena 

místní úprava provozu na místní komunikaci č. 1b, nacházející se na pozemku p.p.č. 3515/1 v k.ú. 

Příchovice u Kořenova v obci Kořenov. 

MěÚ Tanvald se nevypořádal se všemi námitkami uvedenými v písemnosti ze dne 24.2.2014, 

kterou společně podali Pavel Šourek – ARCON a Michal Friedrich. Námitka č. 1 a 2 nebyly 

vypořádány vůbec. Zamítnutí námitek 3a) – 3e) nebylo dostatečně zdůvodněno a nemá dostatečnou 

oporu ve spise. 

Je nutné doložit písemné vyjádření Policie ČR s odůvodněním, nestačí pouze razítko na situační 

mapě dopravního značení, které nemůže být bráno jako podklad pro vydání opatření obecné povahy 

o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

Vzhledem k tomu, že tímto stanovením místní úpravy dochází k výraznému omezení vlastnického 

práva k objektu Příchovice č.p. 490, který slouží jako penzion a restaurace, je nutné veškeré 

námitky zdůvodnit velmi podrobně a mít podložené ve spise. Popřípadě změnit navrhované 

dopravní značení tak, aby tato práva nebyla omezena. Pavel Šourek – ARCON a Michal Friedrich 

sami navrhovali změnu znění dodatkové tabulky E 13. Chybí i důvod, proč jejich návrh nebyl brán 

v úvahu, proč se k němu nevyjádřila Obec Kořenov nebo MěÚ Tanvald. 

Krajský úřad přezkoumal spisový materiál a zjistil, že jsou dány důvody pro zkrácené přezkumné 

řízení vyžadované ustanovením § 98 správního řádu a podnět na provedení přezkumného řízení od 

odvolatele je důvodný a Krajský úřad využil postup dle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu a 

napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Právního názor sdělený v tomto 

odůvodnění je pro nové správní řízení závazný.  

Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy 

prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy. Rozhodnutí se považuje za 

doručené patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 
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Rozdělovník:  

Na vědomí: 

1. Pavel Šourek – ARCON, IČ 44533730, Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou (do vlastních 

rukou) 

2. Michal Friedrich, IČ 47280352, se sídlem Vysoká 3306/82, 46602 Jablonec nad Nisou - 

Jablonecké Paseky (do vlastních rukou) 

3. Obec Kořenov, Kořenov 480, 468 49 Kořenov (DS) 

 

 

Toto oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž 

patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  

 

 

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

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení o zahájení řízení. 

 

Dále k vyvěšení na úřední desce:  

- Obecního úřadu Kořenov, Kořenov 480, 468 49 Kořenov 

- Městského úřadu Tanvald, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald 

- Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
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