Informace pro cestující
Věc: Uzavírka silnice II/447 Strukov – Šternberk –
prodloužení etapy III
- vzhledem k nedodržení předem stanoveného termínu ze strany stavební firmy zůstávají od 2. 9. 2019 do
odvolání stávající výlukové jízdní řády.
Linka 890313
bude 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, 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
bude vedena ve stávající trase. 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, 891364
budou 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, 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).

Obsluha zastávky Žerotín,u kaple - bude zajištěna vybranými spoji linek 890364 a 891364
v pracovní dyn – viz přepravní opatření

