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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU 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 a
§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti obce Němčovice,
podané dne 2.4.2020, a v návaznosti na ustanovení § 171 – 173 zákona 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

oznamuje
návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

spočívající v osazení dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ na silnici III/23215 ve směru od
křižovatky s komunikací vedenou po pozemkové parcele parc.č. 417/7 v k.ú. Němčovice.

Odůvodnění

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne
2.4.2020 žádost obce Němčovice, o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
spočívající v osazení dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ na silnici III/23215 ve směru od
křižovatky s komunikací vedenou po pozemkové parcele parc.č. 417/7 v k.ú. Němčovice.

Návrh byl v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu projednán s dotčeným orgánem,
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor
Rokycany, dopravní inspektorát. Dotčený orgán se ve 30 denní lhůtě k návrhu
nevyjádřil.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, posoudil návrh změny dopravního značení, z něhož
pro účastníky provozu je uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu obsažené v
zákoně o provozu na pozemních komunikacích, proto postupuje při stanovení místní úpravy
provozu podle ustanovení části šesté správního řádu - opatření obecné povahy.

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední
desce Městské úřadu Rokycany a obce Němčovice po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a na
www.rokycany.cz.

Nahlédnout do spisu je možné v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy,
ve II. patře střediska Žďár, výhradně po telefonické domluvě.

Poučení

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné
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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. Námitky nebo připomínky lze zasílat na kontaktní adresu správního orgánu
uvedenou v záhlaví tohoto oznámení.

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy je vyvěšeno k veřejnému nahlédnutí na úřední
desce Městského úřadu Rokycany, a to po dobu 15 dnů ode dne jeho zveřejnění a také
způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.rokycany.cz, přičemž dnem
zveřejnění je den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou podle
ustanovení § 25 správního řádu, tj. 15. den po jeho vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který návrh doručuje.

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: 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 Němčovice, IDDS: usxbzb7
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 pro zveřejnění na úřední desce
Rokycany, Němčovice
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