Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec
Č.j.:DOP/28488/19/AN
V J. Hradci 27.5.2019

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

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad podle
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, na
základě žádosti, doručené dne 27.5.2019

stanovuje
právnické osobě

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby JIH, oblast J. Hradec
U Panelárny 881/III, 377 01 J. Hradec, 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/12833 a místních komunikacích v obci Horní Skrýchov,
z důvodu uzavírky místních komunikací v souvislosti s opravou povrchů vozovek, po písemném
vyjádření Policie ČR ze dne 27.5.2019 č.j. KRPC-74006-1/ČJ-2019-020306, takto:
1. Přechodná úprava provozu bude na komunikaci osazena v době od 31.5.2019 do 30.6.2019.
2. Místo pracoviště bude označeno přechodnou úpravou provozu podle situace, která je součástí
stanovení.
3. 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 TP 66.
4. Dopravní značení bude na komunikacích umístěno pouze v rozsahu nezbytně nutném pro
provádění prací nebo pro zabezpečení staveniště mimo pracovní dobu.
5. Stanovení přechodné úpravy provozu je podkladem pro vydání rozhodnutí k uzavírce místních
komunikací, které vydá Městský úřad Kardašova Řečice.

Poučení:
Podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném
znění, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Otisk úředního razítka

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

Obdrží:
SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby JIH, oblast J. Hradec, U Panelárny 881/III, J. Hradec
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec
Obec Horní Skrýchov, Horní Skrýchov 5, 377 01 J. Hradec

Vyvěšeno dne . . . . . . . . . . . .

Sejmuto dne . . . . . . . . . . . .

Obec Horní Skrýchov žádáme o vyvěšení tohoto opatření po dobu 15 dnů na úřední desce obce a
následnému zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec odboru dopravy.
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