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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, který podle § 61 odst. 1 a § 66
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a návazně podle § 40 odst. 1, 4
písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zák. o PK“) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných
účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Králíky, v souladu s uvedenými
předpisy r o z h o d l , po projednání s Policií České republiky, o žádosti právnické osoby
Sněžník a.s., se sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČ: 26979136, která na základě
plné moci zastupuje Obec Dolní Moravu, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky, IČ:00580911, ve věci
povolení omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na parkovišti Na Konečné na
pozemku p.č. 5760, p.p.č. 5779, p.p.č. 5739 v k.ú Velká Morava a o povolení umístění závor,
takto:
I. v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zák. o PK povoluje omezení veřejného přístupu na
účelovou komunikaci – parkoviště Na Konečné na pozemku p.č. 5760, p.p.č. 5779, p.p.č. 5739
v k.ú Velká Morava, a to z důvodu zajištění parkování pro ty, co za parkování uhradí příslušný
poplatek a dále pro potřeby Obce Dolní Morava a společnosti Sněžník a.s.. Po dobu omezení
veřejného přístupu bude na předmětnou účelovou komunikaci zamezen vjezd a případně výjezd, a
to za použití parkovacích závor.
II. v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zák. o PK povoluje umístění pevné překážky na níže
uvedeném místě účelové komunikace na pozemku p.č. 5760, p.p.č. 5779, p.p.č. 5739 v k.ú Velká
Morava a v obci Dolní Morava, která bude tvořena dvěma níže popsanými parkovacími závorami a
mechanickou závorou.
za následujících podmínek:
1) Pevná překážka tvořená dvěma parkovacími závorami bude umístěna na vjezdu na
předmětnou účelovou komunikaci na pozemku p.č. 5760, p.p.č. 5739 v k.ú Velká Morava a na
jejím výjezdu, dále na p.p.č. 5760 v k.ú. Velká Morava bude umístěna mechanická závora a to v
místech zakreslených ve výřezu koordinační situace, která je přílohou tohoto rozhodnutí.

Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky; tel.: 465 670 701; fax: 465 631 321
DIČ: CZ00279072
IČ: 00279072
Město Králíky je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2015
a certifikátu systému managementu organizace dle normy ISO/IEC 27001:2013

el. podatelna: kraliky@kraliky.eu
ID datové schránky: kf6btex
www.kraliky.eu

2) Sloupky parkovacích závor, případně skříň se sklápěcím mechanizmem, včetně zvednutých
břeven budou umístěny mimo vozovku, tak aby nezasahovaly do průjezdného prostoru a byl
dodržen bezpečnostní odstup pevné překážky od jízdního pruhu.
3) Parkovací závory budou se sklopným břevnem, které musí mít pohledovou šířku min 80 mm,
musí být červeno bíle pruhované o šířce pruhu cca 250 mm, přičemž na konci břevna musí být
červený pruh a červené pruhy musí být z retroreflexního materiálu nejméně třídy RA1 podle ČSN
EN 12899-1. Výška břevna nad vozovkou ve sklopené poloze musí být 800 až 1200 mm. Pevnost
břevna musí umožnit zlomení nebo ohnutí při nutnosti vjezdu speciálních vozidel (např.
hasičského vozidla).
4) Délka ramene mechanické závory bude 4 m s protizávažím. Rameno bude opatřeno reflexními
prvky.
5) Parkovací závory musí splňovat technické požadavky na parkovací závory dle technických
podmínek TP 142 - PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací
závory, pollery, v platném znění.
6) Instalaci parkovacích závor a jejich údržbu v řádném stavu zajistí žadatel na svůj náklad.
Účastníci řízení:
Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky, IČ:00580911,
Sněžník a.s., se sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČ: 26979136

O d ů v o d n ě n í
Dne 22.07.2022 byla na Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, (dále jen
"silniční správní úřad"), přijata žádost právnické osoby Sněžník a.s., se sídlem Velká Morava 79,
561 69 Dolní Morava, IČ: 26979136, která na základě plné moci zastupuje Obec Dolní Moravu,
Dolní Morava 35, 561 69 Králíky, IČ:00580911, ve věci omezení veřejného přístupu na účelovou
komunikaci a o povolení umístění pevné překážky na parkovišti Na Konečné na pozemku p.č.
5760, p.p.č. 5779, p.p.č. 5739 v k.ú Velká Morava, které spočívá v umístění závor v místech
zakreslených v předložené koordinační situaci.
Žádost byla podána prostřednictvím zaměstnance společnosti Sněžník a.s., Alešem Friebem,
adresou pro doručování Sněžník a.s., se sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČ:
26979136, který je na základě předložené plné moci ze dne 15.06.2022, zmocněn, v předmětné
věci, společnost Sněžník a.s., zastupovat.
Přílohou podané žádosti byla projektová dokumentace, souhlasné závazné stanovisko Policie ČR,
Územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního inspektorátu, k umístění závor, ze dne 21.06.2022
pod č.j. KRPE-54710-2/ČJ-2022-171106 a souhlas ze dne 27.7.2022 pod č.j. KRPE-66141-2/ČJ2022-171106.
Důvodem podané žádosti je zajištění využívání parkoviště pro potřeby vlastníka Obce Dolní
Morava, společnosti Sněžník a.s., případně těmi, kdo za parkování uhradí příslušný poplatek.
Silniční správní úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu oznámení
o zahájení řízení, ze dne 5.08.2022 pod č.j. MUKR/12160/2022/OVTS/LN, o omezení veřejného
přístupu na účelovou komunikaci, spočívající v osazení závor. Oznámení o zahájení řízení bylo též
zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Králíky vyvěšením od 5.08.2022 do 23.08.2022 a na
úřední desce Obecního úřadu Dolní Morava od 08.08.2022 do 24.08.2022. O možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, byli
účastníci řízení vyrozuměni ve výše uvedeném oznámení.
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Dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. o PK 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 předmětné
parkoviště ve vlastnictví Obce Dolní Morava jako oprávněné. K umístění závor bylo vydáno
souhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR ze dne 21.06.2022 pod
č.j. KRPE-54710-2/ČJ-2022-171106 a souhlasné stanovisko ze dne 27.7.2022 pod č.j. KRPE66141-2/ČJ-2022-171106, které silniční správní úřad považuje, současně s oznámením o zahájení
řízení a možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, za projednání s Policií ČR.
Podle ustanovení § 29 odst. 2 zák. o PK lze pevnou překážku umístit na pozemní komunikaci
pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem
dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze
za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel
o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.
Umístěná pevná překážka bude pro účastníky provozu viditelná z dostatečné vzdálenosti a její
instalací nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Podmínky provedení parkovacích závor jsou uvedeny v souladu s Technickými podmínkami –
TP 142 pro PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory,
pollery, které byly schváleny MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od
1.8.2013.
Protože silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, rozhodl tak jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníky řízení jsou Sněžník a.s., Obec Dolní Morava, Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Povodí Moravy, s.p., VAKABRNOCZ s.r.o., Ing. Šinták Milan, Šintáková Libuše, neznámí účastníci
- další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých, právech nebo
povinnostech.
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 má účastník řízení právo podat dle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., o správním
řízení (dále jen „SŘ“ ), ve znění pozdějších předpisů odvolání. Odvolání je třeba podat do 15 dnů
ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ( § 83 odst. 1 SŘ ) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství v Pardubicích, podáním učiněným u Městského úřadu
Králíky odboru výstavby a technické správy.
Toto rozhodnutí nenahrazuje případná povolení nutná k vybudování dopravních ostrůvků
a parkovacích závor dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
„otisk úředního razítka“
Ing. Ludmila Nováková, v.r.
referent odboru výstavby a technické správy
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Králíky a na úřední desce Obecního úřadu Dolní Morava. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po
posledním dni lhůty pro vyvěšení.
Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.
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Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška bezodkladně vrácena zpět
Městskému úřadu Králíky, odboru výstavby a technické správy.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží
účastníci řízení
Sněžník a.s., se sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČ: 26979136,
Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky, IČ:00580911,
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 530 02 Pardubice,
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
VAKABRNOCZ s.r.o., Jugoslávská 770/13, Zábrdovice, 613 00 Brno,
Ing. Šinták Milan, Na Rozhraní 1380/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové,
Šintáková Libuše, Na Rozhraní 1380/1, Nový Hradec Kráolové, 500 12 Hradec Králové,
Neznámí účastníci - další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých
právech nebo povinnostech – veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad
Orlicí
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02
Pardubice
k vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky,
Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky.
Příloha
výřez situace

4/4

