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Praha 7
170 00

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný 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“), r o z h o d l po projednání
s Policií české republiky, o žádosti Národního zemědělského muzea, s.p.o., IČO 750 75 741,
Kostelní 44, 170 00 Praha 7 a Lesů České republiky, s.p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králová, 500 08 Hradec Králové zastoupený na základě plné moci Národním
zemědělským muzeem, s.p.o. (dále jen „žadatel“) ze dne 11.12.2020 ve věci povolení omezení
veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemcích parc.č. 874
v katastrálním území Svatý Mikuláš, parc.č. 1316, 1361 a 1331 v katastrálním území Nové Dvory
u Kutné Hory
t a k t o:
v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích povoluje omezení veřejného
přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemcích parc.č. 874 v katastrálním území
Svatý Mikuláš, parc.č. 1316, 1361 a 1331 v katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory dopravním
značením „B 11“ (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou „E 13“ s textem
„MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“,
za následujících podmínek:
1.

Dopravní značení lze instalovat pouze na základě stanovení místní úpravy provozu, kterou
je oprávněn vydat Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství,
na základě žádosti vlastníka účelové komunikace;

2.

Instalace dopravního značení a jeho údržbu v řádném stavu zajistí žadatel na svůj náklad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO 750 75 741, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Lesy České republiky, s.p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králová,
500 08 Hradec Králové
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Odůvodnění:
Dne 11.12.2020 podalo Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO 750 75 741, Kostelní 44, 170 00
Praha 7 a Lesy České republiky, s.p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králová, 500 08 Hradec Králové zastoupený na základě plné moci Národním zemědělským
muzeem, s.p.o., jakožto vlastníci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích parc.č. 874
v katastrálním území Svatý Mikuláš, parc.č. 1316, 1361 a 1331 v katastrálním území Nové Dvory
u Kutné Hory žádost o omezení přístupu na výše uvedené komunikaci a to dopravním značením
„B 11“ (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou „E 13“ s textem „MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHU“.
Přílohou podané žádosti byla situace s vyznačenou účelovou komunikací a vyjádření Police ČR
DI Kutná Hora k místní úpravě provozu na pozemní komunikaci.
Žadatel odůvodnil návrh na omezení veřejného přístupu na účelových komunikacích takto, citace:
Dotčená pozemní komunikace prochází územím Národní kulturní památky, Evropsky významné
lokality sítě Natura 2000 a Přírodní památky Kačina, která je atraktivním a velmi frekventovaným
místem vyhledávaným návštěvníky za účelem relaxace a rekreace.
Důvodem k podání žádosti je snaha zamezit opakovanému poškozování přírodních biotopů v důsledku
nadměrného sjíždění motorových vozidel návštěvníků mimo veřejně přístupnou účelovou komunikaci,
parkování vozidel mimo veřejně přístupnou účelovou komunikaci a rozjíždění trvalých travních
porostů a lesních pozemků motorovými vozidly. Dále pak především zamezit další devastaci velmi
cenné historické stavby „platanový mostek“, která má statut národní kulturní památky a je přímo
součástí komunikace k.ú. Nové Dvory, p.č. 1316,1361 a jeho vlastníkem je NZM s.p.o.
Parametry místní komunikace: celková délka 1790m, povrch asfalt je v některých částech značně
poškozen, šířka vozovky 2,5-3,2m. Neomezený provoz a parkovaní na komunikaci poškozuje povrch
vozovky a nezpevněnou krajnici.
Realizace těchto opatření přispěje k udržení a obnově přírodní krajiny, k ochraně rozmanitostí forem
života, přírodních a historických kulturních hodnot a staveb v souladu s právními předpisy pro
ochranu evropsky významných lokalit, národních kulturních památek a maloplošně zvláště chráněných
území, a přitom současně zohledňuje a nijak neomezuje hospodářské, sociální a kulturní potřeby
obyvatel a regionální a místní poměry.
Silniční správní úřad oznámil dne 15.12.2020 známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu
zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci v k.ú. Svatý Mikuláš
a k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, spočívající v osazení dopravního značení. Oznámení o zahájení
řízení bylo též zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora. O možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí byli účastníci řízení vyrozuměni ve výše uvedeném oznámení.
Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích může příslušný silniční správní úřad
obecního úřadu obce s rozšířenou působností 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 vyhodnotil předložené důvody pro omezení veřejného přístupu na předmětnou
komunikaci ve vlastnictví žadatele jako oprávněné. Bylo vydáno souhlasné vyjádření příslušného
orgánu Policie ČR ze dne 23.12.2020, č.j. KRPS-253748-2/ČJ-2020-010506-ZZ, které současně
s oznámením o zahájení řízení a možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí považuje silniční
správní úřad za projednání.
Protože silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, rozhodl tak jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Městys Nové Dvory (účastníkem správního řízení na podkladě § 44b zákona o pozemních
komunikacích)
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Obec Svatý Mikuláš (účastníkem správního řízení na podkladě § 44b zákona o pozemních
komunikacích)
Povodí Labe, státní podnik
ČEZ Distribuce a.s.
Knespl Zdeněk
Kroutilová Alena
Košková Jaromíra
Koška Pavel
Blíže neurčitelní uživatelé komunikace v rámci veřejného užívání komunikace.
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:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do l5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy Zborovská 11, Praha 5 PSČ 150 21
prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Kutné Hoře.
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.
(Otisk úředního razítka)
Kateřina Křížová, v.r.
referent pro silniční hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne:

…………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
V souladu s ustanovením § 47 správního řádu je rozhodnutí zveřejněno na úřední desce Městského
úřadu Kutná Hora a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
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Obdrží:
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., NZM - Kačina, IDDS: q4fgwym
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
Obec Svatý Mikuláš, IDDS: 3b7ba5r
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení
Městys Nové Dvory, IDDS: p9tbcez
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Knespl Zdeněk, č.p. 216, 285 02 Suchdol
Kroutilová Alena, Kaňk 186, 284 04 Kutná Hora
Košková Jaromíra, č.p. 121, 285 31 Nové Dvory
Koška Pavel, č.p. 121, 285 31 Nové Dvory
Blíže neurčitelní uživatelé komunikace - doručuje se v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu
veřejnou vyhláškou
Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Dále se doručí
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení
Situace:
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