V souladu s Rozhodnutím č.j. KUJI 50889/2017, Sp. Zn. ODSH 738/2017-Há/U došlo k přemístění
zastávek a k úpravě vedení tras jednotlivých linek. Z důvodu zjištění, že nedojde k zahájení dalších
čtyř etap, budou nově upraveny trasy linek a dojde k přemístění zastávky Křižanov,,škola. Na základě
informace od společnosti Zdar a. s., lze po dobu uzavírky využít pro obsluhu zastávky dvě varianty
řešení. Pro směry od Dobré Vody a Jívového bude využita ulice U Školy, k otoční autobusu bude
sloužit prostor před školou, kde bude zajištěno vyklizení všech vozidel a budou zde osazeny značky
zákazu zastavení a stání. Zastávka Křižanov,,škola bude umístěna v prostoru před budovou školy.
Škola zajistí informování žáků o přesunu zastávky a o zvýšení opatrnosti při otáčení autobusů. Pro
směr od Pikárce bude využita objízdná trasa po ulici Meziříčská, Na Zahrádkách, točna přes ulici Luční
a zpět na ulici Meziříčskou. Zastávku Křižanov,,škola budou obsluhovat pouze spoje, které byly
sděleny městem Křižanov a zajišťují návoz a odvoz dětí ze školy. Výlukové jízdní řády budou vydány
na dobu od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017, u linky 840123 bude platnost jízdního řádu od 3. 9. 2017 do
15. 9. 2017.
Konkrétní vedení jednotlivých linek uvedeno níže:
Linka 840306
-

spoj 1 a 7 zastávka Křižanov,,pod radnicí – přesunuta na zastávku Křižanov,,Katolický dům,

-

spoj 6 a 12 bez změn

-

pro spoje 1, 7, 6, 12 bude zastávka Křižanov,,škola přemístěna na ulici Na Zahrádkách do
prostoru parkoviště

-

pro spoje 1, 7, 6, 12 objízdná trasa k zastávce Křižanov,,škola – stávající trasa, dále ulice
Meziříčská, ulice Na Zahrádkách, točna přes ulici Luční a zpět nedojede ke změně km
v jízdním řádu

Linka 840215
-

spoj 2, 4, 16, a 18 zastávka Křižanov,,pod radnicí – přesunuta na zastávku Křižanov,,Katolický
dům

Linka 840123
-

zastávky Křižanov,,nám. bude po dobu uzavírky pro všechny spoje dočasně přemístěna do
vhodného a bezpečného místa na komunikaci II/391 v obci Křižanov, kde bude po místní
komunikaci zabezpečeno otáčení autobusů

-

spoj 3, 12 - zastávka Křižanov,,škola – nebude obsluhována

Linka 840201
-

spoj 6 – Heřmanov – Křižanov - stávající trasa, odbočení na ulici U Školy, před školou bude
zajištěn v křižovatce s místní komunikací prostor pro otáčení autobusu (zákaz stání,
zastavení), dále bude pokračovat po silnici I/37 po stávající trase do obce Dobrá Voda, dále
po MK do obce Jívoví, dále po silnici I/37 do Křižanova, v Křižanově odbočí na ulici U Školy,
před školou bude zajištěn v křižovatce s místní komunikací prostor pro otáčení autobusu

o pro spoj 6 bude zastávka Křižanov,,škola přemístěna do prostoru před budovu školy
o nedojede ke změně km v jízdním řádu
-

spoj 3 – objízdná trasa k zastávce Křižanov,,škola – stávající trasa, dále ulice Meziříčská, ulice
Na Zahrádkách, točna přes ulici Luční a zpět, dojde k navýšení km (+1km)
o pro spoj 3 bude zastávka Křižanov,,škola přemístěna na ulici Na Zahrádkách do
prostoru parkoviště

-

zastávka Křižanov,,nám. bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a
bezpečného místa na komunikaci II/391 v obci Křižanov, kde bude po místní komunikaci
zabezpečeno otáčení autobusů, s výjimkou spoje 3 a 8, kde bude zastávka Křižanov,,nám
přemístěna na zastávku Křižanov,,domky

-

spoj 8, 11 – zastávka Křižanov,,škola – nebude obsluhována

Linka 840202
-

Na základě zjištěných informaci – počty jízdenek za školní rok 2016/2017 – nebyl spoj č. 4
dětmi vyžíván k dojížďce do školy v Křižanově. Z důvodu nízké frekvence cestujících nebude
linka 840202 obsluhovat zastávku Křižanov,,škola

-

zastávka Křižanov,,nám. pro spoj 1, 4, 9, 12, 14 bude přemístěna na zastávku Křižanov,,domky

Linka 840207
-

spoj 1,3,9,11,2,4,8,14 – zastávka Křižanov,,škola – nebude obsluhována

-

pro spoj 12 bude zastávka Křižanov,,škola přemístěna do prostoru před budovu školy

-

Spoj 12 – stávající trasa, odbočení na ulici U Školy, před školou bude zajištěn v křižovatce s
místní komunikací prostor pro otáčení autobusu (zákaz stání, zastavení), dále bude
pokračovat ve stávající trase

Linka 840208
-

spoj 3, 9, 13, 15, 19,17, 2, 12, 16– zastávka Křižanov,,škola – nebude obsluhována

-

spoj 4 - stávající trasa, odbočení na ulici U Školy, před školou bude zajištěn v křižovatce s
místní komunikací prostor pro otáčení autobusu (zákaz stání, zastavení), dále bude
pokračovat ve stávající trase

-

pro spoj 4 bude zastávka Křižanov,,škola přemístěna do prostoru před budovu školy

-

pro spoj 9 a 16 bude zastávka Křižanov,,nám. po dobu uzavírky dočasně přemístěna do
vhodného a bezpečného místa na komunikaci II/391 v obci Křižanov, kde bude po místní
komunikaci zabezpečeno otáčení autobusů

Linka 840509
-

spoj 1, 3, 4 – zastávka Křižanov,,škola – nebude obsluhována

-

spoj 6 – stávající trasa, odbočení na ulici U Školy, před školou bude zajištěn v křižovatce s
místní komunikací prostor pro otáčení autobusu (zákaz stání, zastavení), dále bude
pokračovat ve stávající trase

-

pro spoj 6 bude zastávka Křižanov,,škola přemístěna do prostoru před budovu školy

-

pro spoj 1, 3, 4, 6 bude zastávka Křižanov,,nám. po dobu uzavírky dočasně přemístěna do
vhodného a bezpečného místa na komunikaci II/391 v obci Křižanov, kde bude po místní
komunikaci zabezpečeno otáčení autobusů

