Veolia Transport Morava a.s., oblast Olomouc
Rolsberská 66, 772 01 Olomouc
Přepravní opatření
8 / 2013
Věc: úprava provozu osobní linkové dopravy ve Šternberku ve
dnech 31.5. - 2.6.2013
V termínu od 1.června 2013 do 2.června 2013 se koná ve Šternberku
Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu „Ecce Homo 2013”. Pro
zajištění závodu je nutné uzavřít:
1. - ul.Dvorskou (aut.stanoviště) a část Světlova od 23.30 hod. dne 30.5.2013
do 20.00 hod. dne 2.6.2013
2. - silnici III/44423 v úseku Šternberk, ul.Svatoplukova po křižovatku se
silnicí I/46 nad obcí Lipina a silnici I/46 v úseku od křižovatky se silnicí II/444
v obci Lipina po křiž. se silnicí III/44430 v obci Horní Loděnice. Dále ulice
Panská, Radniční, Opavská, Sadová, Partyzánská, Čechova, U horní brány, Horní
nám. a Hlavní nám. ve dnech 1.6.2013 a 2.6.2013 od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Objízdná trasa pro linkové autobusy je vedena ze Šternberka přes Dolní Žleb
a Horní Žleb po silnici III/44429 do Dálova a dále po silnici III/44430 do Horní
Loděnice. Objízdná trasa je obousměrná.

Omezení provozu veřejné linkové osobní dopravy je následují:
- zastávky Šternberk,poliklinika, Šternberk,Sadová, Šternberk,Svatoplukova
budou od 23.30 hod. dne 30.5.2013 (čtvrtek) pro příměstské linky zrušeny bez
náhrady
- zastávka Šternberk,Dvorská bude od 23.30 hod. dne 30.5.2013 nahrazena
zastávkou na ul. Masarykova (stávající autobusová zastávka)
- zastávka Šternberk,Svatoplukova bude na linkách 890716, 890788 a 890797
nahrazena zastávkou Šternberk,nemocnice
- zastávka Lipina,rozcestí bude ve dnech 1.června - 2.června 2013
(sobota,neděle) obsluhována pouze linkou 890797 Šternberk-Domašov nad
Bystřicí-Město Libavá
- zastávka Šternberk,nemocnice bude ve dnech 1.června - 2.června 2013
obsluhována pouze linkou 890797 Šternberk-Domašov nad Bystřicí-Město
Libavá a linkou 890788 Šternberk-Jívová-Domašov nad Bystřicí
- u linky 890795 ( spoje MHD ve Šternberku ) bude ve dnech 31.5. – 2.6.2013
zastávka Šternberk, ul. Dvorská zrušena a spoje budou ukončeny na zastávce
Masarykova.
Zastávky
Šternberk,poliklinika,
Šternberk,Svatoplukova
a
Šternberk,nemocnice nebudou obslouženy. Všechny spoje této linky budou
jezdit po trase Šternberk,aut.stan. , Šternberk,autoservis a Šternberk,
Masarykova.
v Olomouci dne 23. května 2013
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