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Stanovení přechodné úpravy provozu 

Městský úřad J. Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 5. zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti města 
Jindřichův Hradec ze dne 17. 2. 2014. 

s t a n o v u j e 
právnické osobě 

Městu Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská ul. 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, 
IČO : 246 875 

podle § 61 odst. 4. a § 77 odst. 1. písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích, po písemném vyjádření příslušného orgánu  Policie ČR ze 
dne 17.2.2014, takto: 

1. Na místní komunikaci – ulice Kostelní v J.Hradci bude zneplatněna svislá dopravní zančka č.IP 4b 
viz.fotomontáž č.1 a situace a to 18.2.2014 od 18:15 do 18:45 hodin. 

2. Na místní komunikaci – ulice Kostelní v J.Hradci bude osazena svislá dopravní značka č.IP 4b viz. situace a to 
18.2.2014 od 18:15 do 18:45 hodin. 

3. Na místní komunikaci  - Masarykově náměstí v J.Hradci budou zneplatněnny svislé dopravní značky IP 11a, E9, 
E1, E7b a E13 na náměstí TGM a to 18.2.2014 od 16:45 do 18:15 hodin viz. fotomontáž č.2. 

4. Přechodná úprava provozu bude vyznačena dopravními značkami základní velikosti v reflexní úpravě. Dopravní 
značení bude provedeno podle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 (svislé dopravní 
značení) a zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66.  

5. Dopravní značení musí být umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) minimálně 25 cm od 
jízdního pruhu vozovky (směrem do krajnice) a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislých 
dopravních značek bude ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

Stanovení se vydává  na základě žádosti města Jindřichův Hradec z důvodu zajištění bezpečnosti provozu při 
návštěvě prezidenta ČR v Jindřichově Hradci 18.2.2014.  
                

„otisk úředního razítka“ 

vedoucí  odboru   dopravy 
Městského úřadu J.Hradec 

Ing. Zbyněk  H e ř m a n 
 
Obdrží: 
• Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II., 377 22 J.Hradec 
Na vědomí:  
• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského Kraje , Územní odbor vnější služby Jindřichův Hradec, Dopravní 

inspektorát – SDN, Nádražní 567/II.,377 46 J.Hradec   
• Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., Jiráskovo předměstí 1007, 377 01 J.Hradec, IČO: 26043335, e-mailem 
• Městská policie J.Hradec – e-mailem 
 
 



Fotomontáž č.1. 
 

 
 
 
 
Fotomontáž č.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situace: 

 


