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STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s roz-
šířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích, v platném znění, na základě návrhu doručeného dne 20.05.2022 

stanovuje 

právnické osobě  
Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou, IČ: 00512699 

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, 
přechodnou úpravu provozu na silnici III/14813, III/1489 a místní komunikaci p. č. 2733/2 v k. ú. 
Plavsko, takto: 
1. Přechodná úprava provozu bude osazena podle situace odsouhlasené dne 06.06.2022, která je 

součástí tohoto stanovení.  
2. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pra-

vidla 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 umís-
těny 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 komu-
nikacích, 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 komu-
nikace (výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm (nesmí být umístěny na jakékoliv jiné stá-
vající svislé dopravní značce).  

3. Přechodná úprava provozu bude na komunikacích osazena ve dnech od 05.07.2022 do 
06.07.2022 pouze po dobu konání akce „Soutěž mladých hasičů“. 
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Odůvodnění: 
Stanovení se vydává na základě návrhu dopravního opatření od právnické osoby Obec Plavsko, Plav-
sko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou doručeného dne 20.05.2022, v souvislosti s pořádáním akce „Sou-
těž mladých hasičů“. K navrženému dopravnímu opatření se souhlasně vyjádřila Policie ČR dne 
22.04.2022 č.j. KRPC-57323-1/ČJ-2022-020306. 

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) 

Ing. Zbyněk Heřman v. r.  
vedoucí odboru  

Obec Plavsko žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obce po dobu 15 dnů a k ná-
slednému zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec odb. dopravy 

Přílohy 
Situace DIO 1x 

Rozdělovník 
Obdrží 
Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou 
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec  

Vyvěšeno dne. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                Sejmuto dne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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