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Vysoká

Váženépaní starostky, vážení páni starostové,
z důvodu již probíhajícíopravy kanalizace v Kralicích na Hané dojde k přechodu do druhé etapy od 25.7.
do 30. 7. 2022 - úplná uzavírka křižovatky silnice llll4342 ul. Hlavní třída, ul. Vítova.
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 780403,780404 a 780405.

stavební práce isou rozloženv do pěti etap:
Etapa 1 : 4. 7. 2022 - 29. 7. 2022 úplná uzavílka ul. Vítova - včetně BUS (uvedeným úsekem není
vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje)
Etapa 2: 25.7. 2022 - 30. 7. 2022 úplná uzavírka llll4342 ul. Hlavní třída, ul. Vítova - včetně BUS

Etapa3:30'7.2o22_12.8.2o22částečnáuzavírkalllt4342ul.Vítova-mimoBUS
Etapa 4: 8.8. 2022 - 20. 8. 2022 úplná uzavílka llll4343 ul. Biskupická - včetně BUS; částečná uzavírka

|lll4342 ul. Vítova, ul. Hrubčická - mimo BUS
Etapa 5: 22. 8. 2022 - 27. 8. 2O22 úplná uzavírka llll4342 ul. Vítova, llll4343 ul. Biskupická - včetně BUS

Bližšíinformace o jednotlivých etapách uzavirky včetně podrobného popisu změn ve vedení autobusové

dopravy naleznete zde: https:/iwww.idsok.czlvylukv/uzavirky-silnic-v-kralicich-na-hane/.

V příloze zasíláme návrhy výlukových jízdních řádŮ linek 780403, 780404 a 780405 platné od 25.7.
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při informování cestujících

a

žádárneVás o případné zaslání přlpomínek

k návrhům jízdních řádů neipozděii do í4. 7. 2022 do í2:00.
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