
  

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   K O N I C E 
odbor dopravy 

Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice 
Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice 

  
 
Č.j.: KON 10054/2016                    Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář                 Konice 
Sp.zn.: DOP 218/2016 BEC            582 401 462, 724 374 521                         26. září 2016 
PID: S00IP004LPO9                       roman.becvar@konice.cz 
 
 
 
 

Rozhodnutí 
 
Městský úřad Konice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad 
podle ust. §40, odst. 4, písm. a), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen 
zákon o pozemních komunikacích), na základě žádosti společnosti SEKNE spol. s r.o., 
Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČO: 62363701, podanou dne 21.9.2016 pod č.j. KON 
10021/2016, podle ustanovení  §24, odst. 1,2),  zákona o pozemních komunikacích a §39 
jeho provádějící vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, na základě vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 15.9.2016 pod č.j: KRPM-
121434/ČJ-2016-141206, vyjádření PČR DI Svitavy ze dne 16.9.2016 pod č.j: KRPE-78740-
2/ČJ-2016-170906, vyjádření  pověřeného správce krajských silnic, SSOK SÚ Jih Prostějov, 
ze dne 22.9.2016 pod č.j.: SSOK-JH 20043/2016 a SÚS Pardubického kraje, oddělení 
majetkové správy Litomyšl ze dne 23.9.2016 pod č.j. SUSPK/6824/2016, vyjádření 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení 
veřejné dopravy ze dne 21.9.2016 pod č.j. KUOK 93697/2016 a na základě souhlasu 
objížďkou dotčených obcí  
 

povoluje 
 
úplnou uzavírku krajské silnice III/37346, v okrese Prostějov, z důvodu realizace stavby 
„III/37346 Ludmírov - Dětkovice – Kladky DI“ následovně: 
 
Termín uzavírky:     10.10.2016  07:00 hod. - 24.11.2016  17:00 hod.                                        
 
Úsek: křižovatka silnic III/37346 a III/37348 – začátek obce Ludmírov 
 
Délka úseku úplné uzavírky: 0,9 km 
 
Osoba odpovědná za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí: 
Bc. Miroslav Koníček, společnost PORR a.s., Václavská nám. 837/11, 110 00 Praha 1, IČO: 
430 05 560, tel. 724 639 340 
 
Úplná uzavírka krajské silnice III/37346, v souvislosti s realizací stavby „III/37346 Ludmírov 
- Dětkovice – Kladky DI“ se povoluje za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
 
 Budou dodrženy podmínky vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 15.9.2016 pod č.j: KRPM-
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121434/ČJ-2016-141206 a vyjádření PČR DI Svitavy ze dne 16.9.2016 pod č.j: KRPE-
78740-2/ČJ-2016-170906. 
 

 Budou dodrženy  podmínky pověřeného správce  krajských silnic SSOK SÚ Jih  Prostějov 
ze dne 22.9.2016 pod č.j. SSOK-JH 20043/2016: 

 
- Uzavírka bude provedena v souladu s § 24 zákona  č. 13/97 Sb.  a § 39 vyhl. č. 104/97 Sb., 

kterou se provádí silniční zákon dle TP 66.  
- Provoz linkové autobusové dopravy bude projednán s dopravci. 
- Přechodné dopravní značení odsouhlaseno s DI Policií ČR, povolení uzavírky vydá příslušný 

silniční správní úřad. 
- Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené příslušným silničním  

správním úřadem.  Bezvadnost značení bude pravidelně kontrolována min 2x denně. V případě  
mimořádné události (bouře, silný vítr apod.) bude značení zkontrolováno a opraveno neprodleně 
po skončení události či v případě jejího delšího trvání (např. stále větrné počasí) tomuto 
přizpůsobeno. 

- Po skončení uzavírky bude značení uvedeno do původního stavu.   
 

Na základě §36 odst 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) se vzdáváme práva vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí a souhlasíme s vydáním tohoto rozhodnutí. 
 

 Budou dodrženy  podmínky pověřeného správce  krajských silnic SÚS Pardubického 
kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl ze dne 23.9.2016 pod č.j. SUSPK/6824/2016: 

 
 

 Budou dodrženy následující podmínky vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení veřejné dopravy ze dne 21.9.2016 
pod č.j. KUOK 93697/2016: 

 

Po posouzení předložené žádosti a na základě projednání s dopravci ARRIVA 
MORAVA a.s. a FTL - First Transport Lines, a.s. Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, jako dotčený dopravní úřad,  
s o u h l a s í  s povolením uzavírky, pokud budou splněny následující podmínky: 

1. Uzavřeným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové 
linky 780601, 780602, 780681 a 780682 (provozované dopravcem FTL - First 
Transport Lines, a.s.) a linka 780692 (provozovaná dopravcem ARRIVA MORAVA 
a.s.). Uvedené linky (mimo linek 780601 a 780602) jsou provozovány na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.  



  

Spoje uvedených linek budou po dobu uzavírky vedeny po objízdné trase, která 
bude obousměrně vedena ze zastávky Hvozd po silnici III/37344 přes Milkov 
s odbočením na MK do Dětkovic, po silnici III/37346 do Ludmírova na zastávku 
Ludmírov,obchod. Před domovem pro seniory se autobus otočí a bude pokračovat 
dále dle platné licence. Zastávka Ludmírov,Na srdéčku nebude po dobu uzavírky 
obsluhována. 
Dopravci požadují na MK mezi obcemi Milkov a Dětkovice umístit zákaz vjezdu 
vozidel nad 3,5 tuny - mimo BUS. Dále dopravci požadují zajistit bezpečné 
otáčení autobusů v prostoru před domovem pro seniory v Ludmírově.  

2. Po dobu předmětné uzavírky budou pro linky 780681 a 780682 schválené 
výlukové jízdní řády, ve kterých bude blíže upřesněna obsluha jednotlivých 
zastávek a časy odjezdů. Požadujeme, aby o jakékoliv změně termínu uzavírky 
byl minimálně 5 pracovních dnů předem vyrozuměn dopravce FTL - First 
Transport Lines, a.s. (Ing. Havelka, tel. 606 724 468) a dopravní úřad 
(Ing. Neugebauerová, tel. 585 508 585). 

3. Dopravcům z důvodu uzavírky silnice a provozováním spojů po objízdné trase 
vzniknou zvýšené ztráty.  

4. Dopravci zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách 
v autobusech a na označnících zastávky, která nebude obsloužena dle platného 
jízdního řádu. 

5. Žádáme, aby silniční správní úřad uvedl v rozhodnutí o povolení uzavírky změnu 
v obsluze zastávek a objízdnou trasu pro autobusy, protože tyto po dobu uzavírky 
nahrazují zastávky a trasy stanovené v udělených licencích. Dále žádáme 
o zaslání rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu dopravnímu úřadu 
a předmětným dopravcům. 

 
 

 Podle stupně rozestavěnosti a aktuální situace na staveništi bude umožněn vjezd vozidlům 
HZS,  ZZS, PČR a poruchových služeb. 

 
 Dočasné dopravní značení pro uvedenou uzavírku bude po celou dobu řádně kontrolované, 

tak aby bylo v souladu se Stanovením dopravního značení. Po skončení uzavírky bude 
neprodleně odstraněno. 

  
 Trasa objížďky bude vedena po silnicích: 
       III/37346, III/37322 Březinky, II/366 Dzbel, Konice, II/373 Hvozd, Ludmírov a zpět 
 
 

Účastníci řízení 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního 
řádu): 
-  SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc 
-  PORR a.s., Václavská nám. 837/11, 110 00 Praha 1 
-  SSOK SÚ Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov 
-  SÚS Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl                                                                                                                                                                                                                           



  

Odůvodnění 
 
Městský úřad Konice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad 
podle §40, odst. 4, písm. a)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen 
zákon o pozemních komunikacích), posoudil žádost  společnosti SEKNE spol. s r.o., 
Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČO: 62363701, podanou dne 21.9.2016 pod č.j. KON 
10021/2016, o povolení úplné uzavírky krajské silnice III/37346, v okrese Prostějov, z 
důvodu realizace stavby „III/37346 Ludmírov - Dětkovice – Kladky DI“. Žádost byla 
posuzována podle ustanovení  §24, odst. 1,2), zákona o pozemních komunikacích a §39 jeho 
provádějící vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 
 
S přihlédnutím k  vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 15.9.2016 pod č.j: KRPM-121434/ČJ-
2016-141206, vyjádření PČR DI Svitavy ze dne 16.9.2016 pod č.j: KRPE-78740-2/ČJ-2016-
170906, vyjádření  pověřeného správce krajských silnic, SSOK SÚ Jih Prostějov, ze dne 
22.9.2016 pod č.j.: SSOK-JH 20043/2016 a SÚS Pardubického kraje, oddělení majetkové 
správy Litomyšl ze dne 23.9.2016 pod č.j. SUSPK/6824/2016, vyjádření Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení veřejné dopravy ze 
dne 21.9.2016 pod č.j. KUOK 93697/2016 a na základě souhlasu objížďkou dotčených obcí, 
dospěl odbor dopravy MěÚ Konice k závěru, že žádosti lze vyhovět s podmínkami, jak je ve 
výroku rozhodnutí uvedeno, aniž by byly ohroženy všechny dotčené zájmy, zejména 
bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
 
 

Poučení o odvolání 

 
Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání podle §81, zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, do 15 dnů po jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy, 
Jeremenkova 40a, Olomouc, 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. 
 
 
 
  

      Ing. Roman Bečvář 
                                                                                        referent odboru dopravy MěÚ Konice 
 
   
                      otisk úředního razítka                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Obdrží: 
 
Účastníci řízení: 
-  SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc 
-  PORR a.s., Václavská nám. 837/11, 110 00 Praha 1 
-  SSOK SÚ Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov 
-  SÚS Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, T.G. Masaryka 985, 
   570 01 Litomyšl    
                                                                                                                                                                                                                        
Dotčené orgány: 
-  PČR DI Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov 
-  PČR DI Svitavy, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy 
-  Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 00      
   Olomouc 
-  HZS Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 796 01 Prostějov 
-  Zdravotnická záchranná služba, Wolkerova 8, 796 01 Prostějov 
-  MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy, Olomoucká 178/2, 571 01 Moravská Třebová 
 
Na vědomí: 
- FTL, a.s., Letecká 8, 796 23 Prostějov  
- ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava 
- Město Konice, Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice 
- Obec Ludmírov (DS) 
- Obec Dzbel (DS) 
- Obec Jesenec (DS) 
- Obec Březsko (DS) 
- Obec Hvozd (DS) 
- Obec Kladky (DS) 
- Obec Vysoká (DS) 
- Obec Březinky (DS) 
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