Přepravní opatření
Věc: Uzavírka silnice II/447 Strukov – Šternberk – etapa I.A
Z důvodu postupu stavebních prací na uzavírce bude v termínu od 20.5.2019 do 26.5.2019
uzavřena silnice II/447 v Žerotíně od křižovatky se silnicí II/446 (strukovská křižovatka) - včetně
křižovatky !!! po Obecní úřad v Žerotíně.
Dále v Hnojicích od křižovatky se silnicí III/44613 (libošská křižovatka) – včetně křižovatky !!!
po obchod v Hnojicích.
Silnice II/447 mezi Žerotínem a Hnojicemi nebude pro autobusy VLD průjezdná.
V I.A etapě po dobu uzavírky budou na linkách 890313, 890364 a 891364 v platnosti výlukové jízdní řády
platné od 1.4.2019 doplněné o následující omezení:
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
Linka 890313 Litovel – Pňovice – Šternberk (ARRIVA Morava a.s.): bude obousměrně vedena
po objízdné trase ze zastávky Strukov,rest. po silnici II/446 s odbočením na místní komunikaci okolo
hřbitova do Pňovic - s odbočením do Štěpánova - Moravská Huzová - Lužic a dále ve stávající trase.
Zastávky Žerotín,křiž.U zádruhy; Žerotín,u kaple a Hnojice,nám. nebudou touto linkou obsluhovány
bez náhrady.
Linka 890364 Uničov – Štěpánov – Olomouc (VOJTILA TRANS s.r.o.): bude obousměrně vedena
po objízdné trase ze zastávky Strukov,rest. po silnici II/446 s odbočením na místní komunikaci okolo
hřbitova do Pňovic - s odbočením do Štěpánova - Moravská Huzová - Lužic, kde se otočí v prostoru
zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávající trase.
Zastávky Žerotín,křiž. U zádruhy; Žerotín,u kaple (náhradní u ZD) a Hnojice,nám. nebudou touto linkou
obsluhovány bez náhrady.
Linka 891364 Uničov – Štěpánov – Olomouc (ARRIVA Morava a.s.): bude obousměrně vedena
po objízdné trase ze zastávky Štěpánov, kino - Moravská Huzová – (Lužice, statek - Stádlo) – Štěpánov –
Krnov – (Žerotín) – Pňovice po místní komunikaci okolo hřbitova - Strukov - Uničov. Do Lužic a Stádla
zajíždí pouze některé spoje.
V Žerotíně bude zastávka Žerotín,u kaple (náhradní u ZD) přemístěna na parkoviště u křižovatky
na Krnov k náhradnímu označníku. Na tuto náhradní zastávku zajíždí pouze spoje jezdící z Olomouce
do Žerotína a zpět ze Žerotína do Olomouce.
Zastávky Žerotín,křiž. U zádruhy; Žerotín,u kaple (náhradní u ZD) a Hnojice,nám. nebudou touto linkou
obsluhovány bez náhrady.
Vybrané spoje této linky navíc neobslouží zastávky Stádlo,Lužice,rozcestí a Lužice,statek: spoj č.24
(4:25 hod. z Březců do Uničova), spoj č. 44 (15:13 hod. z Olomouce do Žerotína), spoj č.313 (6:20 hod.
z Uničova do Olomouce) a spoj č.526 (12:30 hod. z Olomouce do Žerotína).
Spoj č.30 s odjezdem ze zastávky Štěpánov,kino ve 23:27 hod. do Pňovic bude ukončený v náhradní
zastávce v Žerotíně u parkoviště, neobslouží zastávky Hnojice,nám; Pňovice,ObÚ a Žerotín,křiž.
U zádruhy.

Za komplikace vzniklé v důsledku stavebních prací se cestujícím předem omlouváme!

