
Od 07.7. do 10.7.2020 budou v Zábřeze uzavírky takto:  

ÚPLNÁ UZAVÍRKA na silnici II/315 v úseku ulic Žižkova a Valová (tj. od křiž. s ul. Školská po křiž. s ul. Valová; tedy 
od knihkupectví PATKA po bankomat KB), s objížďkou. Na Masarykovo náměstí nutno přijet „zvrchu“ po ul. 
Komenského, proto bude jednosměrka zobousměrněna – viz příloha.   

ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY: silnice II/315 na ul. Sušilova, Valová, Žižkova a Čs. armády; sil. III/31527 ul. Postřelmovská; 
sil. III/31534 ul. Jiráskova; sil. III/31517 ul. Havlíčkova; sil. III/31519 ul. Skalička; sil. III/31526 ul. Ráječek – viz 
příloha. 

 

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., IČO 25322257  

Důvod: provádění záručních oprav stavby „Horní Pomoraví II – sever“ (kanalizace), frézování, úprava poklopů, 
oprava obrub, spojovací postřik, pokládka ACO, zalití spár, úklid.  

 

Po dobu úplné uzavírky nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po 
obousměrné objízdné trase z autobusové zastávky Zábřeh,,aut.st.  po ul. Valová, Dvorská (silnice II/315 a 
II/369), po ul. Bezručova, Postřelmovská (silnice III/31527), kruhový objezd - náměstí Osvobození (silnice 
II/315), a dále dle platných licencí.  

Nebude obsluhována autobusová zastávka Zábřeh,,nám. Osvobození (obousměrně) bez náhrady. Ostatní 
autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.  

Pod dobu částečných uzavírek bude uvedenými úseky umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné 
části vozovky okolo pracovního místa v délce max. 50 m. Vzhledem k tomu, že provoz výše uvedených linek 
je zajišťován nízkopodlažními autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, musí bezpečný průjezdní profil 
okolo pracovního místa splňovat minimální šíři 3 m, a nerovnosti vozovky nesmí překročit výšku 10 
cm.  Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů. 

 

Uzavírkou bude dotčeny linky městské autobusové dopravy Zábřeh, které po dobu předmětné uzavírky budou 
vedeny po objízdných trasách takto (pozn. AZ = autobusové zastávky): 

 Autobusy linky 936001 pojedou po objízdné trase z AZ Zábřeh,,nám. Osvobození na ul. Kosmonautů (MK), 
Havlíčkova (silnice 31537), Dvořákova a Za Pivovarem (MK), a po ul. Jiráskova (sil. 31534) na AZ 
Zábřeh,,nem., a dále dle platných jízdních řádů.  

 Z AZ Zábřeh,,Sladovna záv., dále po ul. Havlíčkova (sil. 31537), Kosmonautů (MK), nám. Osvobození (sil. 315), 
Postřelmovská (sil. 31527), Bezručova (MK), Dvorská (sil. 369), Sušilova (sil. 315) na AZ Zábřeh,,Sušilova-
škola, a dále dle platných jízdních řádů.     

 Z AZ Zábřeh,,aut.st. po ul. Valová (MK), Dvorská (sil. 369), Bezručova (MK), Postřelmovská (sil. 31527), a po 
otočení na okružní křižovatce na AZ Zábřeh,,poliklinika, a dále dle platných jízdních řádů.    

Nebudou obsluhovány AZ Zábřeh,,Masarykovo nám., a ve směru na Zábřeh, žel.st., AZ Zábřeh,,nám. 
Osvobození. 

  Autobusy linky 936002 pojedou po objízdné trase z AZ Zábřeh,,Zubní odd. po ul. Bezručova (MK), 
Postřelmovská (sil. 31527), a po otočení na okružní křižovatce zpět na ul. Postřelmovská (sil. 31527), 
s odbočením na ul. Bezručova (MK), Dvorská (sil. 369), Sušilova (sil. 315), Morávkova (MK), a Valová 
(MK), na AZ Zábřeh,,aut.st., a dále dle platných jízdních řádů.    

Ve směru do centra města nebude obsluhována AZ Zábřeh,,nám. Osvobození. 

  V předmětných částečných uzavírkách bude vozidlům výše uvedených linek městské autobusové 
dopravy Zábřeh umožněn bezpečný průjezd, včetně obsluhy AZ dle platných jízdních řádů.  

 


