
 

 

Přepravní opatření 
 

Věc: Omezení obslužnosti zastávky v obci Svésedlice v termínu  

29. 9. 2021 – 30. 9. 2021 
 

V uvedeném termínu bude probíhat pokládka živičných 
vrstev za úplné uzavírky s vyloučením i autobusových 
linek 891347 a 891348. 
 

V termínu realizace nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd 
spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících 
objízdných trasách: 

 

Linka 891347 

Spoje č. 1, 13, 14, 15, 2, 23, 24, 25, 29, 42, 43, 6 budou vedeny ze 
zastávky Doloplazy,u lípy obousměrnou objízdnou trasou po 
silnicích II/436 – II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 – 
III/4366 – III/4365 s náhradní obsluhou stávající zastávky 
Svésedlice,rozc. a dále ve svých trasách směr Velká Bystřice. 

Spoje č. 10 a č. 16 budou vedeny ze zastávky Doloplazy,u lípy 
jednosměrnou objízdnou trasou po silnicích II/436 – 
II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 – III/4366 – III/4365, kde 
se otočí v prostoru křižovatky se silnici III/4353 – zpět po III/4365 
s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. a dále ve 
svých trasách směr Přáslavice. 



 

 

Spoje č. 17, 18, 31, 19 nebudou vedeny do obce Svésedlice, ale 
náhradou budou ukončeny případně začínat v zastávce 
Svésedlice,rozc. na silnici III/4365. Spoj č. 19 se bude navíc otáčet 
v prostoru křižovatky silnic III/4365 x III/4353 a bude pokračovat ve 
své trase směr Přáslavice – Kocourovec. 

Spoj č. 12 nebude provádět závlek do obce Svésedlice, ale 
náhradou obslouží zastávku Svésedlice,rozc. na silnici III/4365 a 
bude pokračovat ve své trase směr Velká Bystřice. 

Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude výše uvedenými spoji 
obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce 
Svésedlice,rozc. 

  

Linka 891348  

Spoje č. 1, 12, 2, 7 budou vedeny ze zastávky Velký 
Týnec,Čechovice,náves po III/43621 a dále obousměrnou 
objízdnou trasou po silnicích III/43622 – III/4353 – III/4365 
s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. – vlevo 
na III/4366 a dále ve svých trasách směr Přáslavice. 

Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude obousměrně obsluhována 
s náhradou v zastávce Svésedlice,rozc. 


