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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 obce Holoubkov, 

IČO 00258717, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov (dále jen „žadatel“), se souhlasem dotčeného 

orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor 

Rokycany, dopravní inspektorát,   

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, následující 
přechodnou úpravu provozu - dopravně inženýrské opatření v rámci akce „Masopustního 
průvodu“ dne 22.2.2020 v době 14.00 - 16.00 h. 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a 
jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména požadavky technických podmínek TP 66 
„Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“  3. vydání. 

 

Odůvodnění  

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

žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o 

provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k 

podávání připomínek nebo námitek.  

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a obce Holoubkov po dobu 

15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na 

úřední desce a na www.rokycany.cz. 

 

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. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5 dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

 

     (otisk úředního razítka) 

    Bc. Ladislav Königsmark 

    vedoucí odboru dopravy 

http://www.rokycany.cz/
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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: 

Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, 

IDDS: 5ixai69 

 

dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce 

Rokycany, Holoubkov 

 

 

 
 


