PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ

Přepravní opatření číslo: 8/2016/7400
Důvod opatření: Partr rally Vsetín 2016
Platí od: 15. 10. 2016, 7:30 hod.

do: 15. 10. 2016, 18:30 hod.

Úprava provozu:
Z důvodu konání automobilového závodu Partr rally Vsetín 2016 bude provoz veřejné linkové
dopravy omezen následovně:
Sobota 15. 10. 2016
Příměstská doprava
Linka č. 820141 Zlín – Rajnochovice,Troják – Tesák – Hranice
- spoj č. 5 pojede bez omezení
- spoj č. 6 bude veden přes Holešov . Nebudou obslouženy zastávky v úseku Tč 21 – 31.
- spoj č. 7 bude veden přes Holešov. Nebudou obslouženy zastávky v úseku Tč 21 – 31.
- spoj č. 8 pojede bez omezení
Linka č. 940014 Vsetín – Kašava – Zlín
- spoje č. 5, 47, 33, 38, 10, pojedou bez omezení.
- spoj č. 18 bude veden po náhradní trase přes Vizovice a Liptál do Vsetína a Hošťálkové,
Salajka. Nebudou obslouženy zastávky v úseku Tč 35-16 (Zlín, Cigánov – Hošťálková, Pod
Kadlůbkem ).
Linka č. 940019 Vsetín – Bystřička
- spoje č. 5, 7, 15, 10, 12, 14 budou zrušeny v celém rozsahu
- spoje č. 3, 23, 16 pojedou bez omezení
- spoj č. 22 pojede dle jízdního řádu do zast. Růžďka, Dušná,rest., zde vyčká na ukončení
uzavírky cca 15 minut, poté bude pokračovat se zpožděním do cílové zastávky.
Linka č. 940036 Vsetín – Rajnochovice – Troják – Bystřice p.H. – Přerov
- spoje č. 13, 10 pojedou bez omezení
- spoj č. 5 pojede v úseku Vsetín, aut.nádr. až Hošťálková, Salajka dle jízdního řádu. V úseku
Hošťálková, Pod Kadlůbkem až Přerov bude spoj zrušen.
- spoj č. 8 bude zrušen v úseku Přerov až Hošťálková, Pod Kadlůbkem. V úseku Hošťálková,
Salajka až Vsetín bude spoj veden dle jízdního řádu.
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Linka č. 940089 Rožnov p.R. – Bystřička – Růžďka – Val. Meziříčí
- spoje č. 13, 28, 34 budou zrušeny v celém rozsahu
Linka č. 940090 Rožnov p.R. – Valašská Bystřice
- spoje č. 17,21,29,24,28,34 budou zrušeny v celém rozsahu

MHD Vsetín
Linka č. 945003 Semetín – aut.nádr.
- spoje č. 16, 24, 32 budou ukončeny v zast. Semetín, Na kozačce
- spoje č. 17, 23, 31 budou začínat v zast. Semetín, Na kozačce dle jízdního řádu
- zbývající spoje pojedou bez omezení
Linka č. 945002 Jasenka – aut.nádr. – Jasenice I
- spoj č. 20 bude ukončen v zastávce Vsetín, Jasenka, sídliště
- spoj č. 27 bude začínat v zastávce Vsetín, Jasenka, sídliště

Toto přepravní opatření vstupuje v platnost po odsouhlasení Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského
kraje, s.r.o.
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