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Rozhodnutí
Městský úřad Konice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní
úřad ve věcech pozemních komunikací II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací podle § 40, odst. 4, písm. a), odst. 5, písm. b),
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
na základě vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 1. 7. 2022 pod č. j.: KRPM-925782/ČJ-2022-141206 a vyjádření SSOK SÚ Jih ze dne 18. 7. 2022 pod č. j. SSOK-JH
17661/2022, 17660/2022, rozhodl podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů takto:
Na základě písemné žádosti obce Bohuslavice, podané dne 18. 7. 2022, povoluje
žadateli úplnou uzavírku krajské silnice III/37340 v úseku od křižovatky silnic III/4481
a III/37340 ve směru na obec Vilémov za těchto podmínek:
 Uzavírka povolena v termínu:
Dne 21. 8. 2022 v čase od 06:30 hod. do 17:00 hod.
 Délka uzavírky: 1,0 km
 Stanovená objízdná trasa:
Ve směru od Polomi
Po silnici č. III/4481 ve směru kř. se silnicí č. III/4481A do obce Raková u Konice,
dále pak po silnici č. III/4482 po kř. se silnicí č. III/4486 v obci Krakovec. Dále po
silnici č. III/4486 po kř. se silnicí č. III/37340 a zpět.
Ve směru od obce Hvozd
Po silnici č. III/4481 ve směru kř. se silnicí č. III/4481A do obce Raková u Konice,
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dále pak po silnici č. III/4482 po kř. se silnicí č. III/4486 v obci Krakovec. Dále po
silnici č. III/4486 po kř. se silnicí č. III/37340 a zpět.
Ve směru od obce Vilémov
Po silnici III/37340 ve směru Krakovec po kř. se silnicí č. III/4486. Dále po silnici č.
III/4486 do obce Krakovec po kř. se silnicí č. III/4482. Dále po uvedené silnici na
kř. V obci Raková u Konice se silnicí č. III/4481A, potom po silnici č. III/4481 do
obce Bohuslavice a zpět cca 8 km.
Osoba odpovědná za dodržení podmínek povolení:
Mgr. Ing. Roman Jedlička – starosta obce Bohuslavice (tel: 582 383 025, mobil
724 185 035).
Dopravní značení: Bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy
provozu.
Upozornění: V rámci uvedené uzavírky je povinnost v případě potřeby umožnit vjezd
vozidlům poruchové služby, HZS, ZZS, PČR.
Odůvodnění
Na základě písemné žádosti obce Bohuslavice, Bohuslavice 25, 798 56 Bohuslavice,
zastoupeného panem Mgr. Ing. Romanem Jedličkou – starostou, jako pořadatele,
podané dne 18. 7. 2022, přijaté pod č.j. KON 9449/2022, ve věci zajištění ,,Kulturně
společenské akce – obecní pouti“, rozhodl Městský úřad Konice, odbor dopravy, jako
věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací II. a
III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 24
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
na základě vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 1. 7. 2022 pod č. j. KRPM-925782/ČJ-2022-141206 a vyjádření SSOK SÚ Jih ze dne 18. 7. 2022 pod č. j. SSOK-JH
17661/2022, 17660/2022, že povoluje žadateli krátkodobou úplnou uzavírku silnice
III/37340 v obci Bohuslavice v úseku od křiž. silnic III/4481 a III/37340 ve směru na
obec Vilémov v délce uzavírky 1,0 km tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení, ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, odboru dopravy
a silničního hospodářství, prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Konice, který
rozhodnutí vydal.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek a to podle § 24 odst. 4,
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Za správní orgán MěÚ Konice odbor dopravy
Ing. David Blahák
referent odboru dopravy

Obdrží:
Účastníci:
 Obec Bohuslavice, Bohuslavice 25, 798 56 Bohuslavice
 SSOK SÚ Jih Prostějov, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
Dotčené orgány:
 HZS Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 796 01 Prostějov
 Zdravotnická záchranná služba, Wolkerova 8, 796 01 Prostějov
 PČR DI Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
Na vědomí:
 Obec Raková
 Obec Hvozd
 Obec Rakůvka
 Obec Hačky
 ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

