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se sídlem odbom Masarykovo náíněstí 215

i?čísloiadnací

r'ri!O:!'J

L

Sk?aií. :2:?'Il-.

%-,-

ID datové schránky: mmfb7hp

Váš dopis ze dne

Naše znaěka
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15.7.2022

spis.zn.:MeRo/32869/OD/22 Bra

Pavel Brada

25.7.2022

č.j. dokíííííenhí:

371 706 324

pavel.brada@rokycany.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
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 zíněnách některých zákorů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních komunikacích"), na
základě žádosti, kterou dne 15.7.2022 podala

Správa a údržba sunic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Ič0 72053119,
Koterovská 462, 326 00 Plzeň

(dále jen ,,žadatel?), po doložení píseínného vyjádření Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje, odboru služby dopravní policie, Nádraií 2, 306 28 Plzeň,

ze dne 31.5.2022, č.j. KRPP-82485-2/ČJ-2022-0300DP
stanovÍ

podle ustanovení § 77 odst. l písm. c) a odst. 5) zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č. 294/2015 sb., kterou se provádějí pravidla provom na pozemních komunikacích,
přechodnou úpravu provozu pro zajištění činností spojených se správou, údržbou, měřením nebo
opravami označující úseky silnic II., III. tříd na území okresu Rokycany, kde bude použito těchto
schémat:

Schémata pro označení pracovního místa - operativní krátkodobá pohyblivá (mobilní g
OKP Ol; OKP 02; OKP 03; OKP 04; OKP 05; OKP 06; OKP 07; OKP 08a; OKP 08b;
OKP 09

Schémata pro onačení pracovního místa - operativní krátkodobá stabilní (OKS):
OKS Ol; OKS 02; OKS 03aa

Schémata pro označení pracovního místa - dlouhodobá stabilní (DS):
DS Ol; DS 02; DS 03.

Dopravní značení bude osazeno dle předloženého návrhu pouze na dobu nezbytně nutnou
k provedení výše uvedených prací v souladu s ust. §§7
78 odst. 3 zákona o provozu na pozeínních

komunikacích a v souladu se stanoviskem Policie Čes?
České republiky, Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje, odboru služby dopravní policie, Nádraií 2, 306 28 Plzeň, ze dne 31.5.2022,

č.j. KRPP-82485-2/ČJ-2022-0300DP.
Platnost tohoto stanovení je do 31.12.2022.
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Odůvodnění

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu

žadatele se souhlasem -Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
odboru služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, ze dne 31.5.2022, č.j. KRPP-824852/ČJ-2022-0300DP.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu nedomčoval zdejší úřad návrh opatření
obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související
dokumentace dopravního značení není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opaření
a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. 328 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve

II-. patře střediska Žd'ár, v PO a ST od 7.30 do 16.30 h, ostatní dny po-domluvě.
Podle ustanovení § 172 odst. l zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správní řád?), toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského
úřadu Rokycany a dotčených obcí po dobu 15 dnu a zveřejněno též způsobem umofflujícím
dálkový přístup.
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.
Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.
Podle § l 74 odst. 2 správního řádu ?ze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkuínném
řízení. Usnesení o zahájení přezkuínného řízení ?ze vydat do l roku od účinnosti opatření
obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti5 dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Bc. Ladislav Kónigsmark
vedoucí odbom dopravy

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