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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 

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 zástupce vlastníka účelové 
komunikace, vedené pod čj. MUTN 102462/2020, ze dne 26.10.2020, žadatele, kterým je 
společnost Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, IČO 42196451, 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (dále jen „žadatel“) a souhlasného stanoviska Policie 
České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, 
dopravního inspektorátu, vedeného pod  čj. KRPH-21880/Čj-2017-051006, ze dne 29.08.2017, 
rozhodl dne 03.12.2020 takto:  

 
podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích se povoluje omezení 
veřejného přístupu na účelovou komunikaci nacházející se na p.p.č. 1111 v k.ú. Pilníkov I., 
v obci Pilníkov, umístěním svislého dopravního značení B 11 Zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "MIMO LESNÍ HOSPODAŘENÍ NEBO LESŮ ČR", dle 
grafického znázornění v příloze, kdy umístění dopravního značení bude řešeno v samostatném 
řízení, v souladu se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

 

Odůvodnění 

Dne 26.10.2020 obdržel silniční správní úřad od společnosti Lesy České republiky, s. p., Lesní 
správa Dvůr Králové nad Labem, IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové, 
jakožto zástupce vlastníka účelové komunikace, žádost o omezení veřejného přístupu na účelovou 
komunikaci nacházející se na p.p.č. 1111 v k.ú. Pilníkov I., v obci Pilníkov, umístěním svislého 
dopravního značení B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E 13 
s textem "MIMO LESNÍ HOSPODAŘENÍ NEBO LESŮ ČR", dle grafického znázornění v příloze. 

Uvedená komunikace slouží jako přístup do lesního komplexu, který společnost Lesy ČR 
obhospodařuje. Důvodem omezení veřejného přístupu je, že v posledních letech došlo k nárůstu 
zakládání černých skládek různého odpadu a rovněž k nárůstu krádeží dříví. Z těchto důvodů se 
společnost Lesy ČR rozhodla, jakožto vlastník předmětné účelové komunikace, o omezení 
veřejného přístupu na komunikaci. 

Žadatel navrhl, aby silniční správní úřad omezil přístup na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, 
a to pomocí svislého dopravního značení B11 B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel 
s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "MIMO LESNÍ HOSPODAŘENÍ NEBO LESŮ ČR". 
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Žadatelem bylo doloženo souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie 
Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, ze dne 29.08.2017, vedené 
pod čj. KRPH-21880/Čj-2017-051006, s omezením přístupu na předmětnou veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci.  

Správní orgán dne 10.11.2020 oznámil známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu zahájení 
řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, nacházející se na p.p.č. 1111 
v k.ú. Pilníkov I., v obci Pilníkov, spočívající v osazení komunikace svislým dopravním značením 
B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "MIMO LESNÍ 
HOSPODAŘENÍ NEBO LESŮ ČR", dle grafického znázornění v příloze. Oznámení o zahájení řízení 
a usnesení o určení lhůty pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů, bylo zveřejněno a vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Trutnov a města Pilníkov.  

Dle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích může příslušný silniční správní orgán na žádost 
vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný 
přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto 
vlastníka.  

Silniční správní úřad posoudil žadatelem předložené důvody pro omezení veřejného přístupu na 
předmětnou účelovou komunikaci jako oprávněné a spolu s vydaným souhlasným vyjádřením 
Policie České republiky, Krajským ředitelstvím Policie Královéhradeckého kraje, územním odborem 
Trutnov, dopravním inspektorátem, ze dne 29.08.2017, vedeným pod čj. KRPH-21880/Čj-2017-
051006, má silniční správní úřad za to, že jde o dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí. 
Současně oznámení o zahájení řízení a určení lhůty pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů, 
považuje silniční správní úřad za dostatečné projednání věci. 

Uplatnění práv a opodstatněných zájmů vlastníků nemovitostí, za omezením svislou dopravní 
značkou B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, je řešeno dodatkovou tabulkou E 13 
s textem "MIMO LESNÍ HOSPODAŘENÍ NEBO LESŮ ČR". 

Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku rozhodnutí. 

Účastníci řízení neuplatnili v řízení  žádné návrhy ani námitky a taktéž se nevyjádřili žádným 
způsobem k podkladům rozhodnutí. . 

Toto rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci nenahrazuje stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 

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 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. Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích se nevyměřuje. 

 
(otisk razítka) 

 
 

Tomáš Anton v.r. 
oprávněná úřední osoba 
 
Příloha 
1 x situace 
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Toto rozhodnutí musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední 
desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

 Bude sejmuto:  ………………… 

 

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

 

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
Toto rozhodnutí bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Pilníkov, Náměstí 36,  
542 42  Pilníkov.  
 
V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na 
úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním 
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením 
termínu vyvěšení. 
 

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

                                                                                     

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
 
 
Rozdělovník  
 
Na úřední desce vyvěsí 
- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
- Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42  Pilníkov 
 
Účastníci řízení 
- ostatní účastníci řízení (osobám, které nejsou známy se písemnost doručuje v souladu  
 s ust. § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou) 
- Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42  Pilníkov 
- Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106, 501 68  Hradec Králové, Lesní 

správa Dvůr Králové nad Labem, 28. října 787, 544 01  Dvůr králové nad Labem 
 
Dotčené správní úřady 
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní 
 inspektorát, IDDS: urnai6d 
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