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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"), na základě žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s.,
Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, IČO 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha (dále
jen „žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,

stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu - dopravně
inženýrské opatření v rámci provádění opravy povrchu silnice č. III/2325 mezi obcemi Bušovice Osek v úseku cca 500 m, za úplného omezení provozu a při stanovení objízdné trasy po silnicích č.
II/233 a II/232 (Sedlecko, Střapole, Všenice, Břasy, Bezděkov a Březina).
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení uzavírky a objízdné trasy bude provedeno dle předloženého návrhu v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména
požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“ 3. vydání.
2. Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a
úplné uzavírky silnice č. III/2325 příslušným silničním správním úřadem.
3. Za osazení dopravního značení a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou
montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu
přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění zodpovídá za žadatele Ing. Vladimír
Drahokoupil, tel. 731 601 435.
4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit neprodlené
osazení stanoveného dopravního značení.
Odůvodnění
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavební akce je nutná přechodná
úprava provozu na pozemních komunikacích. Na tuto úpravu byla vypracovaná situace s dopravním
značením, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie dne 10.11.2021 pod č.j. KRPP142567/ČJ-2021-030806.
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, posoudil návrh dopravního značení, z něhož pro
účastníky provozu je uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu obsažené v zákoně
o provozu na pozemních komunikacích, a proto postupoval při stanovení přechodné úpravy
provozu podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Č.j. MeRo/30788/OD/21

str. 2

Podle ustanovení téhož zákona nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Související dokumentace dopravního značení není součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k
nahlédnutí v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár,
po předchozí telefonické domluvě.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření obecné
povahy.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany po dobu 15 dnů a zveřejněno též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na
www.rokycany.cz.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšen dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

………………………………..

……………………………….

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:
Vyvěšeno dne:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:
Sejmuto dne:

………………………………….

……………………………………

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Rozdělovník:
EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, IDDS: bjpdzta
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
Obec Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obec Březina, IDDS: jnrbhrj
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, DI // č.j. KRPP-142567/ČJ-2016-030806
dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce
Město Rokycany
Obec Osek
Obec Bušovice
Obec Všenice
Obec Břasy
Obec Bezděkov
Obec Březina
Obec Smědčice

