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Důvod opatření: uzavírka MK ul. Okružní, Vsetín – dočasné zrušení obsluhování a přesun
zastávek
Rozhodnutí úřadu: MěÚ Vsetín, pod č.j. MUVS-S 13845/2021/OÚPSŘD-280.4/Mar-4
Platí: od 28.6.2021 – 29.6.2021 – tyto dny pouze v době od 08:00 hodin do 16:00 hodin
Úprava provozu:

Z důvodu stavebních prací – oprava, pokládka povrchu MK ul. Okružní
bude ve výše uvedeném období (pouze v denní době) provoz linek MHD Vsetín
omezen následovně (v době 16:01 hod. – 07:59 hod. pojedou linky bez
omezení):
Bude zrušeno obsluhování zastávek Rokytnice,sídliště, Rokytnice,škola,
Rokytnice,Kotovo.
Linky MHD Vsetín dotčené uzavírkou pojedou následovně:
945001, 945009 – zastávka Rokytnice bude přesunuta na MK ul. Krátkou, a na
tuto přemístěnou zastávku budou přesunuty i zastávky Rokytnice,sídliště,
Rokytnice,škola, Rokytnice,Kotovo, jelikož spoje pojedou po objízdné trase (z
města BUS přejede po ul. Mostecká nadjezd, odbočí vpravo na ul. Štěpánskou,
kde odbočí vpravo na ul. Krátkou, kolem Penny marketu, a před koncem ul.
Krátké bude umístěn přenosný označník zastávky, kde bude probíhat nástup a
výstup cestujících, dále BUS odbočí vpravo z ul. Krátké a pojede po ul. Na
Dolansku, ze které odbočí opět vpravo na I/69, dále na ul. Mosteckou a pojede
do města dle jízdního řádu) a do sídliště Rokytnice nebudou po dobu pokládky
vůbec zajíždět.
945004 – zastávka Rokytnice,škola bude přesunuta na zastávku Rokytnice,
jelikož spoje č. 18, 22 rovněž nebudou po dobu pokládky zajíždět ze silnice I/69
do sídliště Rokytnice, ale pojedou z města směrem na Janišov (nebudou ani
zajíždět po objížďce jako linka 1 a 9).
Ostatní linky MHD Vsetín pojedou beze změn.
Mimo výše uvedenou dobu pojede MHD Vsetín podle platných jízdních řádů,
bez omezení, tudíž spoje budou obsluhovat i sídliště Rokytnice.
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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Schéma objížďky a přesunutí zastávek:

