Informace pro cestující
Věc: Uzavírka silnice II/447 Strukov – Šternberk – etapa III
Z důvodu postupu stavebních prací na uzavírce a přechodu na III. etapu v termínu

od 17.6.2019

do 1.9.2019

bude pro autobusy uzavřena silnice II/447 v Žerotíně – průtah obcí včetně silnice od
Žerotína do Hnojic. Silnice II/447 mezi Žerotínem a Hnojicemi nebude pro autobusy průjezdná!
V Hnojicích – průtah obcí včetně silnice od Hnojic po křižovatku Lužice / Stádlo!
Započnou stavební práce v úseku silnice II/447 od křižovatky na Stádlo – Lužice (průtah obcí) –
Šternberk, kde autobusové linky budou mít umožněný průjezd po volné polovině vozovky.
V III. etapě po dobu uzavírky budou na linkách 890313, 890364 a 891364 v platnosti nové výlukové jízdní
řády platné od 17.6.2019!.
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
Linka 890313 Litovel – Pňovice – Šternberk (ARRIVA Morava a.s.): bude obousměrně vedena ze
Strukova po silnici II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr
Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde
se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613 Liboš, III44615,
III/4476 Moravská Huzová, Lužice a dále ve stávající trase.
Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice).
Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající
zastávku Lužice,statek do odvolání.
Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m
vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.
Linka 890329 Šternberk – Štěpánov, Moravská Huzová, Benátky (VOJTILA TRANS s.r.o.): bude
vedena ve stávající trase dle původního jízdního řádu.
Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající
zastávku Lužice,statek do odvolání.
Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m
vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.
Linky 890364 Uničov – Štěpánov – Olomouc (VOJTILA TRANS s.r.o.) a 891364 Uničov – Štěpánov –
Olomouc (ARRIVA Morava a.s.): budou obousměrně vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na
křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na
silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající
zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613 Liboš, III44615, III/4476 Moravská Huzová,
Lužice, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr
Stádlo a dále ve stávajících trasách.
Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice).

