PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ
Přepravní opatření číslo: 7000/VS10/2021
Důvod opatření: Dočasné zrušení obsluhování aut. zastávek ve Valašském Meziříčí
Rozhodnutí úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje Zlín, č.j. KUZL37146/2021 ze dne 8.6.2021
Platí od: 14.6.2021 – 20.6.2021 – denně pouze v době od 17:00 hodin do 05:00 hodin
Úprava provozu:

Z důvodu stavebních prací – oprava povrchu okružních křižovatek I/35,
I/57 ve Val. Meziříčí bude ve výše uvedeném období (pouze v odpolední a
noční době) provoz linek MHD Val. Meziříčí omezen následovně (v době 5:00
hod. – 17:00 hod. pojedou linky bez omezení):
Bude zrušeno obsluhování zastávek Tesla I, u aut.st., Nádražní ul., škola
Masarykova, Valašské Meziříčí, Vsetínská, aut.st.č. 12. Vybrané spoje budou
navíc obsluhovat zastávku žel.st. s možností přestupu na PAD. Jednotlivé spoje
pojedou po objízdných trasách vždy na zastávku následující v jízdním řádu,
výše neuvedenou, přičemž budou platit následující výjimky:
946001 – spoj č. 2 jede beze změny, spoj č. 77 bude ukončen na žel.st.
946003 – spoj č. 1 bude začínat na zastávce Masarykova rozc. v čase dle
jízdního řádu, spoj č. 54 bude ukončen na žel.st.
Náhradou za zrušené zastávky budou spoje č. 43,45,49,50 po
objízdné trase obsluhovat zastávku žel.st.
946005 – Náhradou za zrušené zastávky budou spoje č. 31,37 po objízdné
trase obsluhovat zastávku žel.st.
946007 – spoj č. 1 bude začínat na zastávce škola Šafaříkova v čase dle
jízdního řádu.
946008 – spoje č. 21,23,25 budou ukončeny v zastávce žel.st., spoj č. 16
bude začínat na zastávce žel.st., spoj č. 24 bude začínat v 17:23 h.
na zastávce nemocnice, poté jede žel.st. s odjezdem 17:25 h.,
Masarykova rozc. 17:27 h. s příjezdem Valašské Meziříčí,DEZA I
v 17:30 h.; spoj č. 14 bude začínat na zastávce nemocnice v 17:22 h.
Linka 910129:
V době od 17:00 do 5:00 hod. pojede po objízdné trase, zastávky Valašské
Meziříčí, aut. st. a Valašské Meziříčí,u nemocnice nebudou obslouženy, jako
náhrada bude obsloužena zastávka Valašské Meziříčí, žel.st. s časem odjezdu
18:00 hod.
Linka 910132:
Pojede podle jízdního řádu.
S ohledem na objízdné trasy a dopravní situaci může docházet ke zpoždění
spojů.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.
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