
Městský úřad Jindřichův Hradec  
 odbor dopravy  

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 
 
Č.j.: DOP/44409/20/Hn                 tel. 384 351 273; e-mail: hanouskova@jh.cz 
V J. Hradci 18.9.2020                                          Vyřizuje: Bc. Simona Hanousková 
 

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 9.9.2020 

s t a n o v u j e 
právnické osobě  

 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 

326 00 Plzeň, Správa tratí České Budějovice, A. Trägera 90, 170 10  České 

Budějovice, IČ: 70994234 

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, 
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v k.ú. Pleše, takto: 

1. Přechodná úprava provozu bude na komunikaci osazena v době od 3.10.2020 do 7.10.2020. 

2. Místo pracoviště bude označeno přechodnou úpravou provozu podle situace, která je součástí stanovení.  

3. Dopravní zařízení 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. Stanovení přechodné úpravy provozu je podkladem pro vydání rozhodnutí k uzavírce místní komunikace, 

které vydá Obecní úřad Pleše. Bez rozhodnutí o uzavírce místní komunikace nesmí být dopravní značení 

osazeno. 

O d ů v o d n ě n í : 

 Stanovení se vydává na základě žádosti společnosti Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234 

doručené dne 9.9.2020, z důvodu opravy železničního přejezdu P6145 – Fejralka v k.ú. Pleše. K navrženému 

dopravnímu opatření se souhlasně vyjádřila Policie ČR dne 9.9.2020 č.j. KRPC-100034-1/ČJ-2020-020306. 

P o u č e n í : 
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 
 
Vyvěšeno dne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                Sejmuto dne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
Obdrží: 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, Správa tratí 

České Budějovice, A. Trägera 90, 170 10  České Budějovice 
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec 
Obec Pleše, Pleše 85, 378 21  Kardašova Řečice 
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