Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec
Č.j.:DOP/5235/19/AN
V J. Hradci 24.1.2019

tel. 384 351 273; e-mail: antusek@jh.cz
Vyřizuje: Luděk Antušek

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad
podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném
znění,

stanovuje
právnické osobě

Obec Hospříz, Hospříz 28, 377 01 J. Hradec, IČ: 00246751
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec
Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec, IČ: 70971641
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v
platném znění a podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní
řád), místní úpravu provozu na silnicích III/12847 a 1347 a místních komunikacích v obci
Hospříz a Hrutkov, po projednání s Policií ČR dne 19.10.2018.
1. Dopravní značení na křižovatkách silnic a místních komunikacích v obci Hospříz a Hrutkov
bude osazeno takto: Na silnicích III/12847 a 1347 bude osazena dopravní značka č. P2 „Hlavní
pozemní komunikace“. Na místních komunikacích bude osazena dopravní značka č. P4 „Dej
přednost v jízdě“. V případě potřeby budou dopravní značky doplněny o dodatkové tabulky č.
E2b „Tvar křižovatky“. Tvary křižovatek jsou uvedeny v situacích, které jsou součástí stanovení.
2. Na místní komunikaci na začátku zástavby obce Hospříz ve směru od Člunku a Střížovic budou
osazeny dopravní značky č. IZ4a „Obec“ a č. IZ4b „Konec obce“.
3. V obci Hospříz na místní komunikaci bude osazena dopravní značka č. B4 „Zákaz vjezdu
nákladních automobilů“.
4. V obci Hospříz na silnici III/1347 a místní komunikaci bude osazeno dopravní zařízení č. Z11g
„Směrový sloupek červený kulatý“.
5. V obci Hrutkov na křižovatce silnice III/12847 a místní komunikace bude osazeno dopravní
zařízení „Zrcadlo“. Zrcadlo bude nastaveno tak, že při výjezdu z místní komunikace na silnici
bude zobrazovat úsek silnice ve směru od J. Hradce.
6. Dopravní značka č. P2 v obci Hrukov bude umístěna mimo pozemek č. 401/33 ve
vzdálenosti cca 27m před křižovatkou s místní komunikací.
7. Dopravní značení bude osazeno podle situací, které jsou součástí tohoto stanovení. Správě a
údržbě silnic Jihočeského kraje přísluší osazení dopravního značení na silnicích III. třídy. Obci
Hospříz přísluší osazení dopravního značení na místních komunikacích.
8. Dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, a „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ TP 65.
9. Dopravní značení bude na komunikacích osazeno do 31.5.2019.

Odůvodnění:
Stanovení místní úpravy se vydává na základě návrhu na stanovení místní úpravy provozu,
které podala Obec Hospříz dne 12.9.2018. Projednán byl návrh dne 19.10.2018 na místě samém za
účasti zástupců Policie ČR, Obce Hospříz a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu byl na úřední desce Města Jindřichův
Hradec a Obce Hospříz vyvěšen v době od 22.10.2018 do 7.11.2018. K oznámení vznesl námitku
Jiří Hrůza. Námitce se vyhovuje, viz bod 6 stanovení. Jiné námitky nebo připomínky nebyly
vzneseny. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se stanovuje místní úprava tak, jak je výše
uvedeno.

Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman

Obdrží:
Obec Hospříz, Hospříz 28, 377 01 J. Hradec
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec

Obec Hospříz žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obce a následnému zaslání zpět
Městskému úřadu Jindřichův Hradec odboru dopravy.
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