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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
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
Romana Froňka, Kozlovice 350, 739 47 Kozlovice, IČ: 667 13 609, podanou dne 10. 6. 2020
pod č. j. KON 6205/2020 o povolení uzavírky a nařízení objížďky na silnicích č. II/373, II/366,
III/37348, III/36623 z důvodu pořádání sportovní akce – Závody do vrchu, na výše
uvedených komunikacích a došel k následujícímu závěru:
Na základě vyjádření PČR DI Prostějov ze dne 27. 5. 2020 pod č. j. KRPM-54817-2/ČJ2020-141206, odbor dopravy MěÚ Konice podle §77, odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

stanovuje přechodnou úpravu provozu
na silnicích č. II/373, II/366, III/37348, III/36623 z důvodu pořádání sportovní akce – Závody
do vrchu, která spočívá v osazení dopravního značení podle přiloženého návrhu,
odsouhlaseného PČR DI Prostějov, který je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy
provozu (2 listy).
Provedení a umístění dopravního značení, signálů a zařízení musí odpovídat vyhl. č.
294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla, úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních
komunikacích“ změna 1, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
případně TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II.
vydání).
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Tato úprava je stanovena po dobu trvání krátkodobé úplné uzavírky silnice II/373 a s ní
souvisejícími objížďkami na výše uvedených pozemních komunikacích. Po skončení akce
bude dopravní značení ihned uvedeno do původního stavu.
Osoba odpovědná za dopravní značení na uzavírce a objížďkách:
Roman Froněk, Kozlovice 350, 739 47 Kozlovice
Termín přechodné úpravy: 27. – 28. června 2020 7:00 – 17:00 hod.
V souladu s § 77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění, nabývá toto opatření účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Odůvodnění
Na základě žádosti Romana Froňka, Kozlovice 350, 739 47 Kozlovice, IČ: 667 13 609,
podanou dne 10. 6. 2020 stanovil odbor dopravy MěÚ Konice přechodnou úpravu provozu
na silnicích II/373, II/366, III/37348 a III/36623 z důvodu pořádání sportovní akce – Závody
do vrchu. Důvodem stanovení výše uvedené úpravy je zajištění bezpečnosti návštěvníků
výše uvedené akce a orientace řidičů na objízdných trasách. Vyjádření PČR DI Prostějov ze
dne 27. 5. 2020 pod č. j. KRPM-54817-2/ČJ-2020-141206 bylo podkladem tohoto stanovení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Poučení
Podle § 173, odst. 2, zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Za správní orgán MěÚ Konice, odboru dopravy

Ing. David Blahák
odbor dopravy MěÚ Konice

Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce MěÚ Konice po dobu 15 dní,
po sejmutí bude potvrzené oznámení vráceno odboru dopravy.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:
Účastníci řízení:
- Roman Froněk, Kozlovice 350, 739 47 Kozlovice
- 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

