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Rozhodnutí
Městský úřad Konice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad,
podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 4 odst. 6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě
žádosti Václava Kuneše – BACCARA organizování sportovních soutěží, Dobrochov 5, 798
07 Dobrochov, IČO: 190 023 51, podanou dne 3. 6. 2019 pod č. j. KON 6527/2019, na
základě vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 1. 4. 2019 pod č. j. KRPM-40853-3/ČJ-2019141206, vyjádření pověřeného správce krajských silnic, SSOK SÚ Jih Prostějov, ze dne 3. 4.
2019 pod č. j. SSOK-JH 6924/2019

povoluje
krátkodobou úplnou uzavírku krajské silnice II/373, na okrese Prostějov z důvodu
pořádání sportovní akce „Automobilové závody do vrchu HOBBY OPEN CUP 2019“ takto:
Termín uzavírky:

13. – 15. 9. 2019 17:00 – 17:00 hod

Délka úseku úplné uzavírky: 2,0 km
Trasa závodů: od startu v Konici (ul. Vrchlického) po silnici II/373 do cíle před začátkem obce
Březsko.
Osoba odpovědná za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí:
Václav Kuneš, Dobrochov 5, 798 07 Dobrochov, IČO: 190 023 51, tel.: 732 791 291
Úplná uzavírka krajské silnice II/373 v úseku Konice – Březsko, v rámci pořádání sportovní
akce „Automobilové závody do vrchu HOBBY OPEN CUP 2019“, se povoluje za předpokladu
dodržení následujících podmínek:
- Budou dodrženy podmínky vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 1. 4. 2019 pod č.j.
KRPM-40853-3/ČJ-2019-141206
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Dopravní inspektorát Prostějov jako dotčený orgán státní správy ve věci dopravního
značení dle § 77 odst. 2) písm. b) zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
souhlasí s předloženým návrhem dopravního značení na uzavírku silnice II/373
z obce Konice na obec Březsko v termínech od 10. 5. 2019, 17:00 hod do 12. 5.
2019, 17.00 hod a od 13. 9. 2019, 17:00 hod do 15. 9. 2019, 17:00 hod. Po ukončení
závodu bude dopravní značení každý den odstraněno a bude tak umožněn veřejný
provoz na této komunikaci.
Dopravní inspektorát Prostějov v souladu s ust. 24 zákona 13/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů souhlasí s předloženým návrhem vedení objízdné trasy.
Odsouhlasený návrh dopravního značení je Vám zaslán jako součást tohoto přípisu.

- Budou dodrženy podmínky pověřeného správce krajských silnic SSOK SÚ Jih
Prostějov ze dne 3. 4. 2019 pod č. j. SSOK-JH 6924/2019
- Dočasné dopravní značení bude odsouhlaseno policií ČR a povolení uzavírky vydá
silniční správní úřad v Konici
- Vozidlům policie, hasičů, RZS, BUS bude průjezd umožněn
- Uzavírka bude provedena v souladu s § 24 sil. zákona č. 13/97 a § 39 vyhl. č. 104/97
Sb., kterou se provádí silniční zákon a dle TP 66
- Upozorňujeme, že SSOK středisko údržby Jih nebude v rámci uzavírky značit ani
jinak upravovat vozovku silnice II/373
- Žadatel o uzavírku odpovídá po celou dobu za řádné vyznačení, které bude
v průběhu uzavírky kontrolovat a případné poškození řešit dle rozhodnutí o povolení
tak, aby nedocházelo k dezorientaci řidičů
- Před začátkem uzavírky bude silnice předána nájemci a ihned po skončení akce
bude pořadatelem předána zástupci SSOK SÚ Jih, písemným zápisem celá
užívaná trasa. Případné závodem způsobené škody budou protokolárně uvedeny
s termínem nápravy
- Před zahájením závodů bude s SSOK SÚ Jih uzavřena nájemní smlouva na
pořádání výše uvedené akce (dle §25 odst. 6 písm. e), zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů). Ve vašem případě se
jedná o úsek Start – cíl + dojezd cca 961m x silnice II. tř. 10Kč za mb délky
silnice/den
- Autobusy veřejné hromadné přepravy budou mít průjezd umožněn. Rovněž tak i
vozidla HZS, ZZS, PČR a poruchových služeb.
- Pořadatel zajistí bezpečný průjezd občanům, bydlících v místě trati (Březský vrch)
- Dopravní značení pro uvedenou sportovní akci bude po projetí a ukončení každého
závodu v uvedený den ihned odstraněno (event. zakryto).
- Trase objížďky bude vedena:
Ve směru od Prostějova a Olomouce na Březsko
bude vedena po ulici Karafiátova, kdy před křižovatkou silnic II/366 se silnicí II/373 (ul.
Vrchlického) bude osazena DZ č. B24 „Zákaz odbočení vpravo“. Dále zde bude osazena
DZ č. B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ společně s DZ č. Z2 „Zábrana pro
označení uzavírky“ společně s dodatkovou tabulkou DZ č. E12 –„průjezd po dohodě s
pořadatelem sportovní akce“. Objížďka ve směru na Březsko, Hvozd, bude vedena po
silnici II/366 po ulici Hřbitovní, Husova po okružní křižovatce ve směru na Jesenec po
silnici II/366 po křižovatku se silnicí III/36623, dále pak po silnici III/36623 přes Ladín po
křižovatku se silnicí III/37348, na této vpravo až po křižovatku se silnicí II/373 do
Březska, Hvozdu.

Ve směru od Březska, Hvozdu na Konici
Na křižovatce silnice III/37348 se silnicí II/373 budou osazeny DZ č. IS11b „Směrová
tabule objížďky“ ve směru na obec Ponikev, křižovatku silnice III/37348 se silnicí
III/36623, dále pak ve směru na obec Ladín a na křižovatku silnice III/36623 se silnicí
II/366. Dále pak po silnici II/366 do Konice.
Účastníci řízení
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního
řádu):
-

Václav Kuneš – BACCARA organizování sportovních soutěží, Dobrochov 5, 798 07.
SSOK SÚ Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
Odůvodnění

Městský úřad Konice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad,
podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 4 odst. 6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost
Václava Kuneše – BACCARA organizování sportovních soutěží, Dobrochov 5, 798 07
Dobrochov, IČO: 190 023 51, podanou dne 3. 6. 2019 pod č. j. KON 6527/2019 o povolení
krátkodobé úplné uzavírky krajské silnice II/373 v úseku Konice, křižovatka s ulicí Hřbitovní
ve směru na Březsko v délce 2,0 km, v okrese Prostějov z důvodu pořádání sportovní akce
„Automobilové závody do vrchu HOBBY OPEN CUP 2019“.
S přihlédnutím k vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 1. 4. 2019 pod č. j. KRPM-40853-3/ČJ2019-141206, vyjádření pověřeného správce krajských silnic, SSOK SÚ Jih Prostějov, ze
dne 3. 4. 2019 pod č. j. SSOK-JH 6924/2019 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.

Za správní orgán MěÚ Konice, odboru dopravy

Ing. David Blahák
odbor dopravy MěÚ Konice

Obdrží:
Účastníci řízení:
- Václav Kuneš – BACCARA organizování sportovních soutěží, Dobrochov 5, 798 07.
- SSOK SÚ Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
Dotčené orgány:
- PČR DI Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
- HZS Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 796 01 Prostějov
- Zdravotnická záchranná služba, Wolkerova 8, 796 01 Prostějov
Na vědomí:
- PČR OO Konice, Masarykovo nám. 36, 798 52 Konice
- MěÚ Konice, odbor majetkoprávní, Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice
- Městská policie Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
- Obec Jesenec
- Obec Dzbel
- Obec Březsko
- Obec Hvozd
- Obec Ludmírov

