Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec
Č.j.: DOP/49699/21/Hn
V J. Hradci 1.10.2021

tel. 384 351 273; e-mail: hanouskova@jh.cz
Vyřizuje: Bc. Simona Hanousková

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění

stanovuje
žadateli

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby JIH, oblast Tábor
Areál Smyslov, P.O. Box 38, 390 02 Tábor, IČ: 48035599
podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
přechodnou úpravu provozu na silnici III/1347 a místní komunikaci v k.ú. Hospříz v souvislosti s realizací
akce „Chodníky Hospříz“ - uložení kanalizace, po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR ze dne
27.9.2021 č.j. KRPC-66911-1/ČJ-2021-020306, takto:
1. Přechodná úprava provozu bude na komunikaci osazena v termínu od 5.10.2021 do 31.10.2021.
2. Dopravní omezení bude označeno přechodnou úpravou provozu podle situace, která je součástí stanovení.
3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny
tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s
Technickými podmínkami TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP – 66
Zásady pro označování pracovních míst a v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém
hodnocení přenosných svislých dopravních značek.
Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být
zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad
vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného okraje komunikace
(výjmečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm (nesmí být umístěny na jakékoliv jiné stávající svislé
dopravní značce).

Odůvodnění:
Stanovení se vydává na základě návrhu právnické osoby SWIETELSKY stavební s.r.o. doručeného
dne 27.9.2021 v souvislosti s realizací akce „Chodníky Hospříz“ - uložení kanalizace. K navrženému
dopravnímu opatření se souhlasně vyjádřila Policie ČR dne 15.6.2021 č.j. KRPC-66911-1/ČJ-2021-020306.

Poučení:
Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve
smyslu obecných předpisů o správním řízení.
Otisk úředního razítka
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman
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