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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán 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 AŽD Praha s.r.o., IČO 480 29 483, Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha
10, kterou zastupuje na základě plné moci SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 252 29
761, Plzeňská 666, 330 21 Líně (dále jen navrhovatel), ze dne 10.5.2022 o stanovení přechodné
úpravy provozu
stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
po doložení písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
územního odboru Rokycany, dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR DI Rokycany"), č.j.
KRPP-65183-2/ČJ-2022-030806-15 ze dne 9.5.2022, přechodnou úpravu provozu v rámci
plánovaného vypnutí zabezpečovacích zařízení přejezdů v úseku trati Mýto - Kařízek a
Rokycany - Nezvěstice akce „Aktivace ETCS Zbiroh - Plzeň“.
1. Dotčený úsek a termín vypnutí:
 dne 31.5.2022 na přejezdu č. P284 (silnice č. III/1183 v k.ú. Kařízek)
 od 7.6.2022 do 8.6.2022 na přejezdu č. P285 (místní komunikace v k.ú. Holoubkov)
 od 14.6.2022 do 15.6.2022 na přejezdech č. P1207 (silnice č. III/11732 u stavebnin
Šabata v Rokycanech), č. 1210, č. P1211, č. P1212, č. P1213 (místní komunikace v k.ú.
Kamenný Újezd), č. P1214, č. P1216, č. P1217, č. P1218, č. P1219 (místní komunikace
v k.ú. Nová Huť, Hrádek)
 od 16.6.2022 do 17.6.2022 na přejezdech č. P1220, č. P1221 (místní komunikace v k.ú.
Hrádek), č. P1222, č. P1223, č. P1225 (místní komunikace v k.ú. Mirošov), č. P1227
(silnice č. III/1783 v k.ú. Mirošov u STELL Rosso), č. P1228 (silnice č. III/1783 v k.ú.
Příkosice zastávka), č. P1229 (silnice č. III/1783 Příkosice - Štítov), č. P1230 (místní
komunikace v k.ú. Příkosice), č. P1231 (účelová komunikace v k.ú. Příkosice u statku), č.
P1232 (silnice č. III/11740 v k.ú. Příkosice před nádražím), č. P1233 (silnice č. III/11734
v k.ú. Příkosice za zastávkou).
2. Stanovené dopravní značení: P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!)“ a IP 22 (Změna místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích s textem „Zabezpečovací zařízení není v činnosti“).
3. Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
 Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu a dopravně inženýrského
opatření, které zpracoval SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská
666, 330 21 Líně, Basl Václav, datum 27.4.2022 a v souladu se stanoviskem Policie ČR DI
Rokycany ze dne 9.5.2022 č.j. KRPP-65183-2/ČJ-2022-030806-15.
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 Přechodné dopravní značení musí být ve funkčním stavu, dobře připevněno (zajištěno proti
posuvu vlivem větru) a udržováno v čistotě.
 V případě potřeby budou opatření doplněna o osoby přibrané k zajištění podmínek
bezpečnosti silničního provozu a to náležitě poučené a vybavené podle zákona o provozu.
 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 v rámci akce „Aktivace ETCS Zbiroh Plzeň“ je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích. Na tuto úpravu byla
vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem
policie.
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.
Podle téhož ustanovení zákona o provozu 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 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, v kanceláři č. 326 nebo 328
ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 7.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany, města Hrádek, města
Mirošov, obce Kamenný Újezd, obce Příkosice, obce Kařízek 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 vydat 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 Kőnigsmark
Vedoucí odboru dopravy
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Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů.
Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

..............................

....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IDDS: 6jj6p2u
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69 - KRPP-65183-2/ČJ-2022-030806-15

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Město Mirošov, IDDS: 54dbx75
Město Hrádek, IDDS: jmsbwvw
Obec Kamenný Újezd, IDDS: g6ubkkr
Obec Příkosice, IDDS: n48bh85
Obec Kařízek, IDDS: q7pavtw
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q

