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Oznámení veřejnou vyhláškou
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Dačice, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,

stanovuje
žadateli Renatě POTMĚŠILOVÉ, nar. 2.01.1991
Heřmaneč čp.33, 378 53 Heřmaneč
přechodnou úpravu provozu na silnici III/40916 při umístění zařízení staveniště na vozovce v obci
Heřmaneč, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, DI Jindřichův
Hradec takto:
1. Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle popisu a
situace odsouhlasené Policií ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec dne 15.10.2019,
č.j. KRPC-140128-1/ČJ-2019-020306.
2. Přechodná úprava provozu na uvedené pozemní komunikaci bude vyznačena dopravními
značkami základní velikosti. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a TP 66 – Zásady pro
přechodné dopravní značení.
3. Přenosné svislé dopravní značení bude v provedení reflexním, musí být umístěno na
červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana
svislé dopravní značky bude ve výšce min. 0,60 m nad vozovkou.
4. Dopravní značení bude na silnici osazeno od 19.listopadu do 23.listopadu 2019
5. Za osazení a jeho předepsaný stav po dobu platnosti přechodného dopravního značení
zodpovídá pan Milan Potměšil, tel. 602 554 656.

Odůvodnění
Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu se vydává jako podklad povolení
částečné uzavírky silnice III/40916, o kterou požádala dne 4.11.2019 Renata Potměšilová, Heřmaneč
33, 378 53 Heřmaneč. Důvodem vydání stanovení je zajištění bezpečnosti silničního provozu při
umístění zařízení staveniště na vozovce silnice III/40916.
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Poučení
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, nabývá opatření
obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Otisk úředního razítka

Digitálně podepsal Ing. Michael Novák
Datum: 13.11.2019 09:21:47 +01:00

Ing. Michael Novák
pracovník odboru dopravy

Přílohy:
situace DIO (1xA4)
Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Renata Potměšilová, Heřmaneč 33, 378 53 Heřmaneč
Správa a údržba silnic Jč kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec (DS)

Dotčené orgány státní správy (doporučeně):
Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)

Na vědomí:
Obecní úřad Heřmaneč, Heřmaneč 33, 378 53 Heřmaneč (DS)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dačice a
Obecního úřadu Heřmaneč po dobu 15 dnů.
Právní účinek doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Dačice.
Rozdělovník:
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Dačice
Další úřady pro vyvěšení: Obecní úřad Heřmaneč

Vyvěšeno dne:

……………………

razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:

…………………….

razítko a podpis oprávněné osoby
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