
 

 

 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
  

opatření obecné povahy  
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, jako příslušný správní orgán ve věcech 
provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 6  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů, se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského 
kraje, Územní odbor Beroun, Dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 50 Beroun a na základě 
žádosti firmy ADSUM spol. s.r.o. IČ: 45144991 (dále jen žadatel) v řízení o návrhu opatření 
obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) § 77, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích 
 

STANOVÍ 
 
podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích spočívající v osazení přechodného dopravního značení - vyznačení 
objízdné trasy při akci:  uzavírka sil. III/2352 v k.ú. Líšná. Silnice je uzavřena z důvodu 
filmování. Termín uzavírky 23.3. – 25.3.  2022. 
Dopravní značení objízdné trasy bude osazeno dle přílohy č. 1. 
Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho 
prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména požadavky normy ČSN EN 12899-1  a technických 
podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

 
O dů v o d n ěn í  

 
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, jako příslušný orgán státní správy, podle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích ke stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně 
přístupných účelových komunikacích, obdržel žádost žadatele o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přechodného dopravního značení dle 
návrhu firmy ADSUM spol. s.r.o. IČ: 45144991. V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 se k návrhu 
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici (viz příloha návrhu) po projednání vyjádřil dotčený 
orgán PČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Beroun pod čj.: 

Městský úřad Hořovice 
Palackého náměstí 2 
268 01  Hořovice 

naše č. j.: MUHO/  5759 / 2022 
vyřizuje: Miloslav Jelínek 
datum: 14  - 03 - 2022 
tel.: 311 545 367 
e-mail: doprstav2@mesto-horovice.cz 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD 
HOŘOVICE 
ODBOR  TECHNICKÝ A  DOPRAVNÍ 
 

 



 

 

KRPS-50395-4/ČJ-2022-010206. Vzhledem k výše uvedenému stanovil odbor technický a  
dopravní přechodnou úpravu provozu tak, jak je výše tohoto opatření uvedeno. 
 

P o u č e n í  
 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek Dle 
§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 

 
 
 

 
Miloslav Jelínek 
samostatný odborný referent  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a nabývá účinnosti 5 dnem vyvěšení. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Rozdělovník: 
 
ADSUM spol. s.r.o.  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Beroun, dopravní 
inspektorát 

 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 

 
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice 
Obec Bzová 
Obec Točník 
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