MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘICHŮV HRADEC
ODBOR DOPRAVY
Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDN.:
SPIS. ZN.:

20.05.2022
DOP/28971/22/KJ
DOP/190/2022

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Jaroslav Krátký
384 351 273
kratky@jh.cz

DATUM:

07.06.2022

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, na základě
žádosti doručené dne 20.05.2022

povoluje
právnické osobě
Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou, IČ: 27015581
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, úplnou uzavírku
silnice III/1489 v k. ú. Plavsko od č. p. 62 po č. p. 55, po projednání se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, závod J. takto:
a) Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu:
Silnice III/1489 bude uzavřena od č. p. 62 po č. p. 55 v k. ú. Plavsko.
b) Doba trvání uzavírky:
V čase od 07:00 dne 05.07.2022 do 12:00 dne 06.07.2022.
c) Stanovení trasy objížďky:
Objízdná trasa bude stanovena na místních komunikacích v k. ú. Plavsko viz situace.
d) Důvod uzavírky:
Pořádání akce „Soutěž mladých hasičů“.
e) Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce:
Josef Pivec, tel. 602 303 643.
f) Umístění zastávky, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění:
Zastávky veřejné linkové dopravy nebudou dotčeny.
Uzavírka bude provedena za těchto podmínek:
1. V případě nutnosti budou do prostoru závodiště vpuštěny vozidla hasičského záchranného sboru
a zdravotnické záchranné služby. Nebude umožněn průjezd uzavírkou.
2. Případná veřejná linková doprava využije objízdné trasy.
3. Silniční provoz po dobu uzavírky bude zabezpečen podle stanovení přechodné úpravy provozu
vydané MěÚ J. Hradec, odb. dopravy dne 06.06.2022 č. j. DOP/28971/22/KJ.
4. Ihned po skončení uzavírky odstraní žadatel dopravní značení sloužící uzavírce a původní
dopravní značení uvede do původního stavu a ukončení uzavírky oznámí odboru dopravy MěÚ J.
Hradec elektronicky na e-mailovou adresu (v záhlaví písemnosti) ihned, či nejbližší pracovní den
od ukončení uzavírky.
IČ 00246875
DIČ CZ00246875
ID DS dc7b3kp

384 351 111
podatelna@jh.cz
www.jh.cz

Účastníci řízení
Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že rozhodnutím bylo vyhověno všem účastníkům řízení v plném rozsahu, a protože se jedná o věc jasnou a jednoduchou, upouští správní orgán podle § 68 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, od odůvodnění.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení k odboru dopravy a SH Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy
Městského úřadu Jindřichův Hradec.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodných s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy.
Podané odvolání nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(otisk úředního razítka)

Ing. Zbyněk Heřman v. r.
vedoucí odboru

Rozdělovník
Účastníci řízení
Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec
Dotčené orgány
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec
Na vědomí
Zdravotní záchranná služba Jihočeského kraje, Vídeňská 508/III, 377 01 J. Hradec
Hasičský záchranný sbor, U Knihovny 1176/II, 377 01 J. Hradec
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice
ČSAD Jindřichův Hradec, s.r.o., U Nádraží 694/II, 377 01 Jindřichův Hradec
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