PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ
Přepravní opatření číslo: 7000/VS23/2021
Důvod opatření: Dočasné zrušení obsluhování a přesun aut. zastávek ve Valašském
Meziříčí a Krhové
Rozhodnutí úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje Zlín č.j. KUZL50812/2021 ze dne 27.7.2021, MěÚ
Valašské Meziříčí, č.j. MěÚ VM 088402/2021 ze dne 26.7.2021
Platí od: 20.10.2021 – 30.11.2021 (pro linku 946001)
Úprava provozu:

Z důvodu pokračování stavebních prací – oprava povrchu silnice I/35 ve
Val. Meziříčí bude ve výše uvedeném období (po dobu prací na IV. etapě)
provoz MHD Val. Meziříčí omezen od 20.10.2021 následovně:
Na lince 946001 – bude dočasně zrušeno obsluhování zastávky sklárny; Tesla
I; u aut.st. Náhradou za zrušené zastávky bude nově obsluhována zastávka
škola Masarykova (resp. Nádražní ul.).
Linka bude začínat (i končit) v zastávce Krhová,u přejezdu, kdy liché spoje
obslouží zastávky v obci Krhová a z točny následně pojedou po objízdné trase
přes Hulince na zastávku škola Masarykova (vyjma spojů č. 1, 75, jedoucích na
železniční stanici, které budou náhradou obsluhovat zastávku Nádražní ul.) a
dále dle výlukového jízdního řádu.
Sudé spoje pojedou ze zastávky škola Masarykova po objízdné trase přes
Hulince na zastávku Krhová,točna a dále dle výlukového jízdního řádu do
zastávky Krhová,u přejezdu.
Na lince 946003, 946006, 946010 zůstávají v platnosti výlukové jízdní řády
s počátkem 30.9.2021.
Ostatní linky MHD Val. Meziříčí pojedou beze změn.
Po ukončení prací na etapě IV. bude platnost výlukových jízdních řádů
upravena (zkrácena) v návaznosti na aktuální postup stavebních prací.
Cestující žádáme, aby počítali s tím, že může docházet ke zpožděním spojů,
kdy zejména doba jízdy po objízdné trase z Valašského Meziříčí do Krhové (a
opačně) bude závislá na aktuální dopravní situaci.
Linka 910129 pojede beze změn podle schváleného JŘ.
Otáčení všech spojů v Krhové bude před železničním přejezdem.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.
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