
Městský úřad Jindřichův Hradec  
 odbor dopravy  

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 
 
Č.j.: DOP/30865/21/AN            tel. 384 351 273; e-mail: antusek@jh.cz 
V J. Hradci 25.6.2021                                                    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 
obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, v platném znění, na základě návrhu doručeného dne 18.6.2021 

s t a n o v u j e 

právnické osobě  

COLAS CZ, a.s., Oblast Jih, Planá 85, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 26177005 

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, 
přechodnou úpravu provozu na silnici III/1487, 1489, 14810, 14811, 14813, 14814, 14816, 
III/1491 a na místních komunikacích v obci Plavsko a Vydří, takto: 

1. Přechodná úprava provozu bude na komunikacích osazena v době od 7.7.2021 do 26.7.2021. 

2. Dopravní načení bude provedeno v základní velikosti, v retroreflexní úpravě, bude osazeno na 
červenobíle pruhovaných podpěrných sloupcích upevněných do podkladní desky, spodní hrana 
dopravních značek bude min. 60cm nad niveletou komunikace. Dopravní značení, dopravní 
zařízení a světelné signalizační zařízení bude provedeno a osazeno 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. 

3. Dopravní značení bude na komunikacích umístěno pouze v rozsahu nezbytně nutném pro 
provádění prací nebo pro zabezpečení staveniště mimo pracovní dobu. 

O d ů v o d n ě n í : 
 Stanovení se vydává na základě návrhu společnosti COLAS CZ, a.s. doručeného dne 
18.6.2021, v souvislosti s uzavírkou silnice III/14813 mezi obcemi Plavsko a Vydří z důvodu 
modernizace silnice. K navrženému dopravnímu opatření se souhlasně vyjádřila Policie ČR dne 
8.6.2021 č.j. KRPC-63313-1/ČJ-2021-020306. 

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

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



Obdrží: 
COLAS CZ, a.s., Oblast Jih, Planá 85, 370 01 Č. Budějovice 
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec 
Obec Vydří, Vydří 51, 378 02 Stráž n/N. 
Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž n/Než.  

Na vědomí: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec 
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