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OZNÁMENÍ VE ŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 

připomínek nebo námitek 

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, na základě žádosti obce Holoubkov, IČO 00258717, Holoubkov 
48, 338 01  Holoubkov,  podané dne 23.3.2017 

oznamuje 
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Holoubkov: 

• silnice č. II/605 po pravé straně na Mýto u hotelu Bělohlávek - umístění svislé dopravní 
značky B 29 (Zákaz stání) + dodatková tabulka E 5 (Nejvyšší povolená hmotnost  3,5t) - 1 x, 

• místní komunikace k obecnímu úřadu - umístění svislé dopravní značky B 2 (Zákaz vjezdu 
všech vozidel) - 1 x + vodorovné dopravní značení V 12 a (Žlutá klikatá čára) - 2x, 

• parkoviště u prodejny COOP – umístění svislé dopravní značky IP 12 (vyhrazené parkoviště) 
+ piktogram č. 225 + vodorovné dopravní značení V 10f ((Vyhrazené parkoviště pro vozidlo 
přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) - 1x. 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, v dané věci zveřejňuje následující návrh opatření 
obecné povahy: 

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"), po projednání s dotčeným orgánem, 
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, 
dopravní inspektorát, na základě žádosti obce Holoubkov, IČO 00258717, Holoubkov 48,                  
338 01  Holoubkov, 

s t a n o v í  
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 (dále jen „prováděcí 
vyhlášky“), následující místní úpravu provozu: 

• silnice č. II/605 po pravé straně na Mýto u hotelu Bělohlávek - umístění svislé dopravní 
značky B 29 (Zákaz stání) + dodatková tabulka E 5 (Nejvyšší povolená hmotnost 3,5t) - 1 x, 

• místní komunikace k obecnímu úřadu - umístění svislé dopravní značky B 2 (Zákaz vjezdu 
všech vozidel) - 1 x  + vodorovné dopravní značení V 12 a (Žlutá klikatá čára) -1x, 
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• parkoviště u prodejny COOP - umístění svislé dopravní značky IP 12 (vyhrazené parkoviště) 

+ piktogram č. 225 + vodorovné dopravní značení V 10f ((Vyhrazené parkoviště pro vozidlo 
přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) - 1x. 

Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného Area Projekt s.r.o, 
datum únor 2017, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona  o provozu a jeho 
prováděcí vyhlášky a bude splňovat zejména požadavky normy ČSN EN 12899-1 “Stálé 
svislé dopravní značení“, a technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích, II. vydání“. 

Dle ustanovení § 172 odst. 5) č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky, ve lhůtě 
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

Odůvodnění  
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne 
23.3.2017 žádost obce Holoubkov, IČO 00258717, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov                         
o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Holoubkov dle návrhu 
zpracovaného Area Projekt s.r.o., datum únor 2017. 
Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední 
desce města Rokycany a obce Holoubkov po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  

Z důvodu velikosti a počtu příloh nebudou tyto zveřejněny na úřední desce; k nahlédnutí jsou                 
v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO 
a ST od 7.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě. 

Poučení 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu 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 3 let od účinnosti opatření obecné 
povahy. 

 

 
   Bc. Ladislav Königsmark 
    vedoucí odboru dopravy 

                   otisk úředního razítka 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 

Datum zveřejnění na úřední desce:    Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšen dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
. ………………………………..             ……………………………….  
 
V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující 
Dálkový přístup zveřejněno od:     dálkový přístup zveřejněno do: 
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
………………………………….    …………………………………… 
 
 
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, 
IDDS: 5ixai69 – KRPP-43331/ČJ-2017-030806 

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 


