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Váženépaní starostky, váženípáni starostové,
obracíme se na Vás ve věci připomínkování změn jízdníchřádů. Někteří cestujícíse na nás
obracejí s žádostmi o úpravu jízdníchřádů konkrétních spojů, nicméně vzhledem k tomu, že spoje
sloužívětšímumnožstvícestujících napříčmnoha obcemi, je žádoucíprovádět pouze takové
změny, které vyhovují většině cestujících.V souvislosti s prověřením, jak by případná změna
vyhovovala obyvatelům jednotlivých obcí, se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci,
Termín, ke kterému by nížeuvedená změna proběhla, je 3. 3. 20í9, V příloze zasíláme aktuální
jízdnířád pro Vaši lepšíorientaci při porovn áni nížeuvedené plánované změny s aktuálním
stavem obslužnosti, Prosíme Vás touto cestou o posouzenídopadu těchto plánovaných změn,
případně prověření přímo u obyvatel Vašíobce,
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- uspíšeníodjezdu

o 5 minut

Požadavek cestujícína uspíšeníodjezdu spoje 6 o 5 minut z 5:45 na 5:40 z Hrubčic, Otonovic
z důvodu přestupu na autobus MHD v Prostějově s odjezdem v 6:05 směr nemocnice.
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- spoj bude zastavovat na zastávce lvaň, rozc.
,y§,
směru z Tovačova bude spoj nově zastavovat na zastávce lvaň,rozc, Zastávka
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Tovačov,Prostějovská bude obsluhována ve směru Prostějov ažpo obsloužení zastávky TovaČov,
aut, st. Dojde k časovéúpravě v průběhu spoje.

V případě, že navrhovaná změna je z nějakého důvodu pro obyvatele,Vaší obce komplikací nebo
by zcela znemožnila cestování, prosíme o zpětnou vazbu neipozděii do í. 2.2019 do í2 hodin,
V případě, že od Vás neobdržímepřipomínku k plánované změně, máme zato, že tato
změna můžek 3. 3. 2019 proběhnout.
Děkujeme Vám touto cestou za spolupráci.
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