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   V Liberci dne 19.9.2022  

 
počet listů:                          1                                          počet příloh:             1                       počet listů příloh: 

 

R O Z H O D N U T Í 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen "správní orgán") jako silniční správní úřad příslušný 

podle ust. § 40, odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") přezkoumal žádost o omezení 

veřejného užívání na veřejně přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., 

a na základně žádosti ze dne 17.08.2022 vydal rozhodnutí. 

 

Účastník řízení (ust. § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) - žadatel:   

Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové  8 

 

Rozhodnutím se povoluje: 

dle ust. § 7, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů  

omezení obecného užívání na veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 2121 

v katastrálním území Starý Harcov,  

spočívající v omezení vjezdu motorových vozidel, které nezajišťují obsluhu 

přilehlých nemovitostí 

Odůvodnění: 

Dne 17.8.2022 podaly Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 (dále jen žadatel) žádost o omezení vjezdu všech 

neoprávněných vozidel na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p.č. 2121 v katastrálním 

území Starý Harcov. Veřejně přístupná účelová komunikace je ve vlastnictví žadatele. 

Omezení obecného užívání na veřejně přístupné účelové komunikaci spočívá v omezení vjezdu 

motorových vozidel, které nespadají do okruhu dopravní obsluhy, dle významu uvedenému u dopravního 

značení E13, vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.. 

Na pozemku p.č. 2121 v k.ú. Starý Harcov, bude umístěno dopravní značení B11 „Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel“ a E13 „Dodatková tabulka s textem – mimo dopraní obsluhu“. „Je-li na dodatkové 

tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo 

lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce 
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zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby 

mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost“. 

Účelová komunikace ulice Hájenská nemá dostatečné dopravně technické parametry. Jedná se zde 

o jednopruhové uspořádání a absenci obratiště v místě přechodu účelové komunikace na lesní cestu. 

Používání předmětné komunikace dopravou, která v ulici nemá svůj cíl popř. začátek, může ohrozit 

bezpečnosti a plynulost silničního provozu velmi složitým otáčením, vícenásobným souváním, kde nelze 

požadovat využití soukromých pozemků a doba potřebná na takový úkon má negativní vliv na plynulost 

provozu. Při větším zatížení dochází k problémům s míjením protisměrných jízd. S ohledem na přechod 

účelové komunikace na lesní cestu a neexistenci dostatečného prostoru pro stání motorových vozidel 

z důvodu šířkových parametrů pozemní komunikace, která by měla být veřejně uživatelná, má 

komunikace provozní význam pouze pro dopravní obsluhu ve smyslu významu tohoto pojmu uvedeného 

v prováděcí vyhlášce. č. 294/2015 Sb., u dodatkové tabulka č. E13 „Text“.  Dochází zde dále 

ke zneužívání účelové komunikace ulice Hájenská k parkování nerezidentních motorových vozidel, 

znemožňující vjezd oprávněným řidičům, zatarasí příjezd k domům a omezují tak právo na pokojné 

bydlení.  Navržené omezení obecného užívání zákazovou dopravní značnou s dodatkovou tabulkou tak 

negativně nezasáhne do práva na užívání účelové komunikace. 

 

Silniční správní úřad dospěl v řízení k následujícímu závěru. Veřejně přístupná účelová komunikace 

na pozemku p.č. 2121 v k.ú. Starý Harcov, obsluhuje 5 objektů a uživatele opravňující vjezd na lesní 

cestu. Vlastníkem účelové komunikace je žadatel. Žadatel souhlasí s tím, že komunikace má charakter 

veřejně přístupné účelové komunikace. Podle ust. § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích platí, 

že omezit veřejné užívání na účelové komunikaci je možné pouze za situace, pokud je to nezbytně nutné 

k ochraně oprávněných zájmů vlastníka komunikace. Podle normy ČSN 73 6110 „Projektování místních 

komunikací“ musí každá stavba vyřešit dopravu v klidu i zásobování objektu podle jeho charakteru 

a účelu. Neoprávněný vjezd jiných vozidel snižuje kapacity pro potřeby místních obyvatel a ohrožuje jeho 

funkčnost. Zajištění řádného fungování provozu na účelové komunikaci, je nutné považovat za oprávněný 

zájem vlastníka komunikace. Silniční správní úřad souhlasí i s formou omezení veřejného přístupu. Tímto 

opatřením nebude zasaženo do práv žádných osob, naopak bude zde poskytnuta ochrana oprávněných 

zájmů žadatele, jak předpokládá ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. 

 

Na základě uvedeného silniční správní úřad rozhodl tak, že omezil vjezd na předmětnou účelovou 

komunikaci na pozemku p.č. 2121 v k.ú. Starý Harcov. 

 

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí silniční správní úřad zahájí samostatné řízení o umístění 

dopravního značení., 

 

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru silničního hospodářství 

Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u zdejšího úřadu. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Rychetský 

vedoucí odboru dopravy 

 

Příloha: 

Situační snímek 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

se nevyměřuje. 

Obdrží: 
SML, úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 
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