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Radomir Bábek

Od: spacilova@kidsok.cz
Odesláno: středa 25. srpna 2021 13:17
Komu: Alena.Raskova@prostejov.eu; posta@prostejov.eu; seloutky@volny.cz; 

starosta@urcice.cz; podatelna@urcice.cz; ou.detkovice@quick.cz; 
ou.detkovice@email.cz; obec@vranovicekelcice.cz; ou@dobrochov.cz; 
starosta@otaslavice.cz; ucetni@otaslavice.cz; obec.vincencov@seznam.cz; 
mestys@brodek.cz; starosta@brodek.cz; obec.hradcany.koberice@seznam.cz; 
alojzov@volny.cz; starosta@prostejovicky.cz; info@prostejovicky.cz; 
myslejovice@volny.cz

Předmět: Uzavírka: III/3771, 37762 Seloutky - průtah
Přílohy: 780409.pdf; 780410.pdf

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, 
 
chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu celkové rekonstrukce vozovky po proběhlé 
výstavbě kanalizace dojde v termínu od 30. 8. 2021 do 21. 11. 2021 k úplné uzavírce silnice III/37762 
a k úplné a částečné uzavírce silnice III/37771 v obci Seloutky. 
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409 a 780410 dopravce FTL 
– First Transport Lines a. s. 
 
Stavební práce jsou rozděleny do čtyř termínů a úseků: 
 
30. 8. 2021 – 10. 10. 2021 úplná uzavírka III/37762 ve směru od Určic po křižovatku ke kapli 
včetně BUS 
11. 10. 2021 – 24. 10. 2021 úplná uzavírka III/37762 od křižovatky s místní komunikací u domu 
č. p. 111 po křižovatku ke kapli včetně BUS 
25. 10. 2021 – 21. 11. 2021 úplná uzavírka III/37762 od kaple po křižovatku s místní komunikací 
u domu č. p. 131 na silnici III/37771 včetně BUS 
20. 9. 2021 – 30. 9. 2021 částečná uzavírka III/37771 směr Prostějov mimo BUS 
 
Na zmíněné linky byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová 
poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Tyto výlukové jízdní řády zatím bohužel nebyly 
schváleny Dopravním úřadem, proto Vám v příloze zasíláme verzi postoupenou ke schválení. Jakmile 
budou jízdní řády schválené, budou obratem k nalezení nejen ve vyhledávačích IDOS.CZ a CESTUJOK, 
ale také je spolu s bližšími informacemi o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecne-a-
uplne-uzavirky-silnic-v-obci-seloutky/. 
 
Děkujeme za spolupráci při informování cestujících. 
 
 
S pozdravem 
  
Iveta SPÁČILOVÁ 
odborný dopravní referent 
odbor řízení dopravy a dopravních systémů 
tel:        +420 587 336 652 
e-mail: spacilova@kidsok.cz 
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