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Námitky obce Heřmanovice proti návrhu aktualizace č. 2a zásad územního
rozvoje MSK podle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona

K výše uvedenému návrhu má obec Heřmanovice tyto 2 zásadní námitky:
1. Podáváme námitku vůči tomu, že návrh neřeší naléhavou situaci obce
Heřmanovice ve věci silniční dopravy, konkrétně pak omezení tranzitu
památkově chráněnou obcí Heřmanovice, a to přesto, že o celé situaci je Krajský
úřad Ostrava (i Městský úřad Krnov) podrobně informován. Požadujeme, aby omezení
tranzitu náklady dopravy nad 12 tun obcí Heřmanovice bylo do návrhu doplněno, a to
včetně s tím souvisejících dalších úprav, např. případných úprav objízdných tras.
2. Podáváme námitku vůči maximální výšce případné budoucí akumulace
povrchových vod u hájeného území AV 510 Spálené a žádáme, aby tato maximální
výška byla smysluplně snížena tak, aby dopad na zastavěné území obce Heřmanovice
byl proti stávajícímu návrhu výrazně nižší.
Nyní odůvodnění jednotlivých námitek:
K námitce číslo 1 – omezení tranzitu.
1. Obec Heřmanovice se nachází ve velkém územním celku Jeseníky a má schválený
územní plán. Rozhodnutím vlády České republiky ze dne 24. 5. 1995 byla obec
Heřmanovice vyhlášena vesnickou památkovou rezervací, a to pro jedinečně
dochovaný soubor lidové architektury roubených dřevěných domů. V celém
Moravskoslezském kraji jsou pouze dvě obce takového významu.
Obcí Heřmanovice prochází komunikace druhé třídy č. II/453, která Heřmanovice
spojuje s asi 20 km vzdáleným Městem Albrechtice. Z Města Albrechtice komunikace
vede osadami Hejnov, Holčovice, Holčovice – Spálené, Heřmanovice téměř souvisle
středem bytové zástavby uvedených obcí. Navíc v uvedených obcích v naprosté
většině nejsou chodníky – často na ně nezbývá místo, takže uvedenou komunikaci
musí používat i chodci včetně dětí. Některými úseky této komunikace je navíc vedena
cyklostezka. To vše vytváří velmi nebezpečnou situaci pro všechny účastníky

silničního provozu.
Narůstající provoz těžké nákladní a kamionové dopravy na trase Heřmanovice –
Město Albrechtice má navíc tyto negativní důsledky:
a) Těžká nákladní vozidla a kamiony, a to včetně tranzitu, jezdí horským údolím po
silnici, která svou konstrukcí není pro takový provoz určena, čímž se opakovaně
dostává do havarijního stavu s množstvím provizorních záplat a děr, komunikace
již dávno ztratila svou rovinnost – existuje množství propadlin, hrbů a jiných
nerovností, vozovka se trhá atd., což samo o sobě dále snižuje bezpečnost
silničního provozu.
b) Při průjezdu těžkého kamionu po hrbolaté komunikaci se domy, nacházející se
často v bezprostřední blízkosti silnice, otřásají od sklepa po půdu, samozřejmě
mnohokrát denně ve dne i v noci. Památkově chráněné domy (ostatní také) se
tím systematicky znehodnocují, což vede k nevratným historickým škodám. O
dobré kvalitě bydlení nelze hovořit – otřesy, hluk, výfukové zplodiny.
Jsme přesvědčeni, že v civilizovaném státě, kterým ČR beze sporuje, nemůže být
horská vesnická památková rezervace dále devastována neregulovaným
provozem těžké nákladní dopravy – omezení tranzitní dopravy je nutné zavést.
Právě na takové případy zákony pamatují.
2. Náš návrh jednoznačně podporuje Národní památkový ústav – písemné vyjádření
je v Příloze č. 1 k této námitce.
Citujeme z písemného vyjádření NPU:
„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených a dalších podkladů
a znalosti situace konstatuje, že návrh na zrušení těžké tranzitní a kamionové dopravy
obcí a VPR Heřmanovice, respektive zákaz průjezdu kamionů památkově chráněnou
obcí Heřmanovice. je v souladu se zájmem ochrany výše uvedených
kulturněhistorických hodnot. Současná situace umožňující intenzivní těžkou dopravu
přes obec památkovou ochranu celku a jednotlivých kulturních památek a dalších
hodnotných objektů významně a výrazně poškozuje.“
3. Náš návrh plně podporuje Ministerstvo dopravy České republiky, když ve svém
stanovisku – viz příloha č. 2 k této námitce – píše: „Každopádně vězte, že Vaše
situace je typickým příkladem, kdy je vhodné a možné aplikací § 24a zákona o
pozemních komunikacích vymístit ze silnice II/453 tranzitní nákladní dopravu …“.
Jsme přesvědčeni, že této naší námitce vyhovíte a aktualizaci doplníte či upravíte, takže
se omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12t obcí podaří začít uvádět do života.
K námitce číslo 2 – maximální výška pro hájené území AV510
Při maximální výšce akumulovaných povrchových vod, tj. 510 m. n. m., je zásah do krajiny i
života zdejších lidí nepřiměřeně veliký. Lokalita odpovídající AV 510 Spálené velmi
významně zasahuje na území obce Heřmanovice, jelikož převážná část lokality leží právě
v katastrálním území Heřmanovice. Přitom se lokalita Spálené nachází na horním toku říčky
Opavice pouhých několik kilometrů od pramenů Opavice a
1. Významně zasahuje do spodní části památkově chráněné obce Heřmanovice,
v současnosti je dotčeno 35 budov k bydlení a 17 budov k rekreaci. Jsou dotčeny
také 3 kulturní památky.

2. Lokalita v délce asi 3 km překrývá silnici II. třídy č. 453, která je nejdůležitějším
komunikačním spojením Heřmanovicka a celého regionu se světem. Případnou
realizací vodního díla by bylo spojení po této údolní silnici zlikvidováno a
Heřmanovicko s okolím ještě více odřezáno od světa. V lokalitě Spálené se podél
Opavice nachází jeden ze systémů ekologické stability krajiny – ÚSES Heřmanovice.
3. Globálně se lokalita nachází pod místy s intenzivním i extenzivním chovem
hospodářských zvířat, desítky let jsou spodní vody ovlivňovány fekálním odpadem
těchto chovů.
Další část našeho odůvodnění se týká zamýšlené protipovodňové ochrany Krnova, případně
úseku Město Albrechtice – Krnov:
V dokumentu „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady
využití těchto území“ je uvedeno, že plocha povodí, ze které by nádrž Spálené zachytávala
vodu, činí 20,7 km2. To ovšem znamená, že do asi 15 km vzdáleného Města Albrechtice a do
asi 30 km vzdáleného Krnova, by v případě (nechť máme závažný konkrétní příklad) povodní
roku 1997 přitékalo v podstatě stejné množství vody, ať již hypotetickou přehradu Spálené
máme či nikoli. Povodně v r. 1997 máme v živé paměti - v místě budoucí přehrady Spálené
protékal pořád jen rozvodněný potok, nikoli řeka připomínající Vltavu, tak by se dal označit
tok vody na spodním konci obce Holčovice a v Hejnově (místní části Města Albrechtic pod
Holčovicemi). Pokud bychom hypoteticky od tohoto toku odečetli onen výše zmíněný
rozvodněný potok v místě plánované přehrady Spálené, de facto by se nic nezměnilo ani
v Městě Albrechticích, ani v nejhůře postižené části Holčovic a už vůbec nic by se nezměnilo
ve vzdáleném Krnově. V Krnově povodně nezpůsobila voda z malé plošky nad potencionální
přehradou Spálené, čili onen rozvodněný potok, který tenkrát v místě Spálené (směrem od
Heřmanovic) protékal, ale voda z mnoha desítek kilometrů čtverečních pod Vámi
vymezenou lokalitou Spálené – podstatným způsobem přispěla voda z luk a polí mezi
Městem Albrechtice a Krnovem.
Vše, co jsme v předchozím odstavci právě napsali, se jistě dá snadno ověřit pomocí
matematického modelu celé situace.
Jde nám především o smysluplnost lokality Spálené i zájmy obyvatel obce a regionu.
Přílohy dle textu:
Příloha č. 1 – Národní památkový ústav
Příloha č. 2 – Ministerstvo dopravy
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Zákaz průjezdu kamionů památkově chráněnou obcí Heřmanovice
Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče.
Předmět:
Návrh na zrušení těžké tranzitní a kamionové dopravy omezením dopravy na trase Heřmanovice –
Město Albrechtice po silnici č. II/453.
Přílohy:
Plná moc
Charakteristika a hodnoty území:
Vesnická památkové rezervace Heřmanovice (dále VPR) byla ustanovena Nařízením vlády
č. 127/1995 Sb., ze dne 24. května 1995, o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí
s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace.
Heřmanovice jsou velká podhorská jesenická lesní lánová ves o délce takřka 6 km, s rozvinutou
zástavbou volně stojících jednodomů nebo dvoustranných nepravidelných statků, ležící nedaleko
Zlatých Hor. Obec byla součástí zlatohorského panství, pravděpodobně byla založena při hornické
kolonizaci na přelomu 13. a 14. století. Později Heřmanovice přešly do majetku vratislavského
biskupství a staly se součástí niského knížectví. Obec se rozšiřovala postupným zastavováním údolí,
největší rozsah měla před 2. světovou válkou. V okolí se těžila železná ruda a obec tak byla
významným střediskem železářské výroby, následně se zdejší hospodářství přeorientovalo na
lnářství, pěstoval se zde nejkvalitnější len z celého Jesenicka.
Soubor zdejší lidové architektury je lokální formou jednotného jesenického domu z 18. - 19. století,
v podobě typické pro oblast Jeseníků, jejich okolí a podhůří. Jde o velký přízemní roubený nebo z
kamene zděný dům na kamenné podezdívce se sedlovou střechou o značném sklonu, s šindelovou,
od poloviny 19. století břidlicovou krytinou (později nahrazovanou eternitem), vyznačující se
vysokými a svisle bedněnými štíty. Půdorys je smíšeného komoro-chlévového typu a obsahuje
velkou světnici, komoru, síň, jen vzácně s dochovanou černou kuchyní, dále pak druhou komoru a

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě | Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
T +420 595 133 903 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333

1/4

kamenný chlév, případně navazující kolnu. Jednotné jsou chalupy proto, že pod jednou střechou
skrývaly funkce obytné a současně hospodářské (chlévy a uskladnění úrody v půdních patrech).
Domy mají většinou okapovou orientaci ke komunikaci, hospodářská část bývá vesměs zděná. Do
souboru dochované lidové architektury je nutno počítat i četné samostatné hospodářské stavby,
které byly stavěny v pozdějším období od poloviny 19. století.
Středu obce při křížení hlavního údolí Opavice s údolím pod úbočím kopce Salaš vybíhajícím
severním směrem dominuje kostel sv. Jana Křtitele s farou a ohradní zdí na východní straně
a budovou šoltéství (dnes Obecní úřad) s kapli sv. Isidora na straně západní. Toto pomyslné
centrum Heřmanovic zahrnuje další ušlechtilé zděné stavby pozdější doby konce 19. a 1. poloviny
20. století. K uvedeným objektům je dále nutno připočíst sochu sv. Jana Nepomuckého, kříže
s Kristem a dalšími postavami malovanými na plechu a další cenné kulturní památky, které tvoří
základnu a podstatu existence VPR – venkovské domy (chalupy) č. p. 95, 106, 145, 179, 181, 185,
189, 216, 256, 290, 295, 302, 309, 320, 350 a venkovské usedlosti č. p. 203, 370 a 381. Na území
obce se nachází další minimálně dvojnásobné množství hodnotných lidových staveb, které nejsou
kulturními památkami, ale jsou památkově chráněny v rámci VPR. Některé kulturní památky
lidového stavitelství stojí na území obce, ale nejsou součástí území VPR (chalupa č. p. 49).
V bezprostředním a blízkém okolí obce se nachází další kulturní památky: zřícenina hradu, dva doly
a vysoká pec. Heřmanovice tak patří z památkového hlediska k jednomu z nejhodnotnějších sídel
v kraji.
Současně jsou Heřmanovice jednou z pouhých dvou vesnických památkových rezervací
v Moravskoslezském kraji, kdy druhá z nich (Lipina u Opavy) je vesnicí zcela odlišného typu
a charakteru. Heřmanovice jsou pozoruhodné nejen z hlediska dochovaného památkového
stavebního fondu, urbanismu a minimálního narušení novodobou zástavbou (od 2. poloviny 20.
století), ale i bezprostředním okolím, které nese výrazné a podstatné informace zemědělské
činnosti před polovinou 20. století. Jedná se o typickou lesní lánovou vesnici v dlouhém údolí, její
navazující plužina má záhumenicovou lineární formu. Leží v údolí Opavice, zástavba není většinou
širší, než v jedné nebo dvou řadách domů po obou stranách vodního toku nebo komunikace.
Součástí památkové ochrany nejsou bezprostředně se zástavbou související lány polí za zahradami
domů, s agrárními valy (kamenicemi), zdvihající se do svahů. Ty však, až k pohledově patrným
horizontům, utváří zcela ojedinělý genius loci zdejšího prostoru. Ves by dříve bez svého
hospodářského zázemí nemohla existovat. Proto je potřeba na Heřmanovice pohlížet jako na
soubor kulturních, agrárních a přírodních prvků a jako takové se je pokusit chránit v celistvé
zachované podobě.
Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot:
S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje tohoto sídla lze ve vztahu k územním
řízením konstatovat, že k památkovým hodnotám VPR Heřmanovice patří zejména historický
půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, charakteristická silueta sídla v krajině
včetně výškové hladiny v blízkých i dálkových pohledech, nemovité kulturní památky, objekty
navržené k památkové ochraně a objekty utvářející a dotvářející charakter památkové rezervace. K
památkovým hodnotám, s nimiž je nutno počítat v rámci navazujících stavebních řízení náleží
materiálová skladba jednotlivých stavebních objektů. Pro celkový obraz PR Heřmanovice je
významnou složkou architektonické ztvárnění fasád (povrchová úprava, členění a barevnost),
včetně tvaru, profilace a členění jednotlivých architektonických prvků, zejména výplní okenních a
dveřních otvorů, včetně způsobu otevírání a osazení. K památkovým hodnotám dále patří další
kulturní stavební prvky jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Lze mezi ně počítat drobné
sakrální stavby – kapličky, sochy, kříže, poklony apod.; hospodářské stavby jako stodoly, kolny,
seníky, pece apod.; úpravy vodních toků včetně úprav koryt, mostků, zpevněných břehů a svahů;
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dále ohradní zdi, ploty, brány a branky; venkovní prostranství včetně povrchu komunikací a dlažeb;
zeleň v zahradách a volných prostranstvích od rostlinného přes keřové k stromovému patru; a další.
Vyhodnocení:
Národní památkový ústav na základě prostudování předložených a dalších podkladů a znalosti
situace konstatuje, že návrh na zrušení těžké tranzitní a kamionové dopravy obcí a VPR
Heřmanovice, respektive zákaz průjezdu kamionů památkově chráněnou obcí Heřmanovice, je v
souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot. Současná situace
umožňující intenzivní těžkou dopravu přes obec památkovou ochranu celku a jednotlivých
kulturních památek a dalších hodnotných objektů významně a výrazně poškozuje.
Zdůvodnění:
Jak bylo nastíněno výše, jsou Heřmanovice z pohledu památkového urbanismu a památkové péče
specializující se na lidovou architekturu zřejmě nejhodnotnější obcí svého typu na území
Moravskoslezského kraje. Jejich mimořádně zachovaný památkový fond v návaznosti na krajinu a
ve stále patrných vzájemných hospodářských a urbanistických vztazích nemá v rámci kraje obdoby.
Tato struktura je však velice křehká, je napadána a narušována z mnoha stran – tlakem na stále
další nové zastavování intravilánu i extravilánu obce, tedy tlakem územního plánování na proměny
původního urbanistického schématu, tlakem ze strany vlastníků hodnotných historických objektů
na jejich modernizování a proměny, které ohrožují staré autentické konstrukce, chátráním a
postupným zánikem objektů, které ztratily svou původní funkci a nenalézají novou, zejména tedy
hospodářských staveb, tlakem na zřizování nových automobilních stání, rozšiřování cest a
komunikací a mnoha dalšími.
Těžká nákladní doprava, která obcí intenzivně prochází po hlavní osové komunikaci, je jedním
z podstatných činitelů, které se podílejí na zhoršování stavu památkově chráněného sídla,
stavebního fondu a jednotlivých památkově chráněných objektů. Urbanistické uspořádání obce
vychází ze středověkého způsobu osidlování dlouhých podhorských údolí, které se ale nezměnilo
ani v raném novověku. V první řadě bylo vždy rozdělováno území na jednotlivé lány budoucích
polností, tyto lány (plužiny) měly určitou šířku a vyjížděly v pásech kolmo do okolních svahů. Jejich
šíře tedy rozhodovala i o rozestupech mezi jednotlivými usedlostmi. Současně bylo nutné, aby byly
domy postaveny v nejbližší možné vzdálenosti od osové komunikace a neubíraly tak z cenného a
těžce vybojovaného hospodářského zázemí ať už zahrad nebo polí za nimi. Navíc kvalita půdy a její
výnosnost se směrem od středu údolí dále a výše snižovaly.
Tato struktura je v Heřmanovicích, jako jedné z mála vesnic v kraji, stále patrná a jasně daná, je to
pro poznání fungování hospodářství na venkově výjimečný a autentický doklad. Důsledkem ale je,
že hodnotné venkovské lidové dřevěné a z kamene zděné chalupy a na některých místech jejich
pozdější následovníci, stále stojí velmi blízko hlavní komunikace a cest do navazujících údolí.
Dokonce i blíže než v minulosti, protože cesty se v posledních desetiletích postupně stále více
rozšiřují. Při pohledu na mapu VPR je jasně patrné, že se to týká většiny kulturních památek a
mnoha dalších hodnotných objektů chráněných v rámci VPR, včetně středu obce s další koncentrací
cenných staveb.
Podstatné pro hodnoty kulturních památek je, že jsou stále tvořeny materiálovou a formální
skladbou tak, jak tomu bylo po staletí, a jak tomu bylo původně. Chalupy, venkovské domy a
usedlosti stojí dle tradic jesenické podhorské lidové architektury na základech často velice mělkých
(vyskytují se i chalupy zcela bez základů), a tyto základy a podezdívky jsou tvořeny na plocho
kladenými kameny bez pojiva (tzv. nasucho) nebo na jen velmi chudou hliněnou maltu!
Permanentními průjezdy těžké dopravy dochází k chvění a vibracím, které poměrně křehké zdivo
rozechvívá a narušuje. Dochází pak k jeho rozpadání, čímž je narušována statika celých objektů.
Některé kulturní památky jsou postaveny z tohoto kameniva na chudé hliněné pojivo celé, u nich
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pak lze pozorovat praskliny a trhliny po celé výšce staveb, když už pomineme drolení a odpadávání
omítek.
Další skupinou památkově hodnotných staveb jsou roubené chalupy. Zde je problém s otřásáním
v důsledku průjezdu těžké dopravy obdobně akutní, protože konstrukční propojení dřevěných
trámových stěn se děje pouze v uzlových bodech (v nárožích, v několika málo příčných spojích) a
provázanost jednotlivých trámu roubení není násobena nebo jen minimálně. Současně jsou veškeré
spoje realizovány čistě jako tesařské bez použití jakýchkoli pomocných kovových nebo jiných
zajištění (s ne častou výjimkou v podobě kramlí v krovech). Konstrukce využívají tradičních způsobů
spojování – plátování, na rybinu, dřevěných zámků, čepů a kapes, zajištění dřevěnými kolíky ad.
Tyto způsoby spojování a zajišťování nijak nepočítají se stálou zátěží v podobě vibrací – v jejich
důsledku se pohybují, následně dochází k jejich rozvolnění a povolování a postupné ztrátě
soudržnosti a opět ke statickým závadám. Podobně citlivé jsou i krovové konstrukce velkých
rozměrů, zdejší typické tzv. hambálkové krovy jsou relativně méně zajištěny v podélném směru
(chybí zde provázání vaznicemi) a zároveň jsou krokve od sebe poměrně značně vzdálené, takže
může při rozvolnění spojů docházet k prověsům střech a krytiny.
Tyto charakteristiky ale nepopisují chyby, jedná se o autenticky dochovaný lidový způsob řešení
konstrukcí, který je nutné památkově chránit a udržovat pro budoucí generace. Jde o to, že těžká
doprava, která je dnes ohrožuje, nebyla zahrnuta v době jejich vzniku mezi rizikové faktory, proto
jsou dnes historicky cenné konstrukce v konfrontaci s bezohlednou současností náchylné
k poškození a zániku. Respektive je nutno podstatnou část jejich rekonstrukcí dotovat státními
prostředky, které jsou v případě sanace statických problémů a obnov základních konstrukcí značné.
S pozdravem
Ing. arch. Marie Bartošová
vedoucí odboru péče o památkový fond
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nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Vážená paní
Mgr. Kristina Motyčková, Ph.D.
Heřmanovice 49
793 74 Heřmanovice
(kristina.motyckova@vsb.cz)
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/

Naše značka
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Vyřizuje / linka
Praha
Krumphanzl Václav, Ing. / 225131407 7. 4. 2020

Věc: Stanovisko Ministerstva dopravy k omezení vjezdu některých vozidel na silnici II/453

v Moravskoslezském kraji

Vážená paní doktorko,
odpovídám na Váš dopis ze dne 15. ledna 2020 ve věci omezení vjezdu některých vozidel
na silnici II/453 v Moravskoslezském kraji. V této souvislosti uvádím následující.
V úvodu bych shrnul Vám známou problematiku omezení tranzitní nákladní dopravy.
K omezení obecného užívání pozemních komunikací, které je garantováno § 19 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), může dojít ve výjimečných případech a pouze v mezích tohoto zákona. Podle
§ 24a zákona o pozemních komunikacích je možné tranzitní nákladní dopravu prováděnou
nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 t a více,
na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle § 77 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“), jen je-li možné využít jinou vhodnou trasu včetně trasy vedoucí
po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění.
Ministerstvo dopravy aplikaci institutu omezení vjezdu některých vozidel podle § 24a zákona
o pozemních komunikacích jednoznačně podporuje, avšak za dodržení podmínek uvedených
v tomto ustanovení zákona o pozemních komunikacích, tj. řešení v širším kontextu včetně existence
alternativní trasy.
K zákazu nebo omezení tranzitní nákladní dopravy pak může dojít výhradně na základě
opatření obecné povahy, při jehož vydávání musí být dodržena všechna pravidla stanovená § 171
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Pro účely použití § 24a zákona o pozemních komunikacích zpracoval Odbor pozemních
komunikací Ministerstva dopravy metodickou příručku, se kterou byly prostřednictvím krajských
úřadů seznámeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tuto příručku Vám zasílám přílohou
tohoto dopisu.
Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanovují na silnici II. a III. třídy,
místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci místní a přechodnou úpravu provozu
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Jelikož se jedná o působnost vyplývající ze zákona
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o silničním provozu podřízeného správního orgánu, nemůže do této působnosti Ministerstvo
dopravy jakýmkoliv způsobem zasahovat.
Dlužno dodat, že Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy vydaná metodická
příručka je vhodným vodítkem pro dosažení kýženého vymístění tranzitní nákladní dopravy
ze silnic II. a III. třídy. Každopádně vězte, že Vaše situace je typickým příkladem, kdy je vhodné
a možné aplikací § 24a zákona o pozemních komunikacích vymístit ze silnice II/453 tranzitní
nákladní dopravu realizovanou vozidly či jízdními soupravami, jejichž největší povolená hmotnost
činí 12 t a více.
Návrh na stanovení takovéto místní úpravy provozu na silnici II/453 může podat kdokoliv,
pouze je nutné zpracovat projekt dopravního značení, návrh řádně zdůvodnit a určit jinou vhodnou
trasu pro tranzitní nákladní dopravu, která bude vymístěna ze silnice II/453. Současně bych Vám
doporučil předjednat návrh na stanovení příslušné místní úpravy provozu s policií, která
je dotčeným orgánem a se kterou tento návrh projedná příslušný správní orgán, tedy obecní úřad
obce s rozšířenou působností, který místní úpravu provozu na silnici II/453 stanoví.
V případě potřeby konzultací stran tohoto návrhu či s tím spojené podpory bych Vám
doporučil obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který by místní úpravu provozu
na silnici II/453 stanovil, případně na kraj, který má poskytovat metodickou pomoc obcím.
Pevně věřím, vážená paní doktorko, že při splnění podmínek obsažených v zákoně
o pozemních komunikacích, v zákoně o silničním provozu a ve správním řádu se podaří využít
a uvést v život institut omezení tranzitní nákladní dopravy na silnici II/453.
S pozdravem

Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací
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