
 

 
 

 
 
 

 
Výluka – místo: Silnice II/426 ve Strážnici (ulice Panská v úseku od I/55 

po náměstí Svobody) 
 
Důvod a druh výluky: oprava povrchu komunikace, úplná 
 
Časové období trvání: od úterý 2. 5. do středy 21. 6. 2017 
 
Odklon - změna na linkách IDS: 

Linky 920, 931 – pouze spoje jedoucí k zastávce „Strážnice, ZŠMK“ pojedou 
v ranních hodinách ze zastávky „Strážnice, aut. st.“ po I/55 ulicemi Veselská - 
Masarykova k přemístěné zastávce „Strážnice, ZŠMK“ na ulici Masarykové u silnice 
I/55 a dále k zastávce „Strážnice, škola“, kde ukončí jízdu daných spojů. 
V odpoledních hodinách pojedou ze zastávky „Strážnice, škola“ k přemístěné zastávce 
„Strážnice, ZŠMK“ na ulici Masarykové u silnice I/55, následně na autobusové nádraží 
a dále již po své trase. 
Linka 911 – pouze spoje jedoucí k zastávce „Strážnice, Úprkova“ pojedou k této 
zastávce bez ohledu na směr jízdy daného spoje linky 911 okruhem ulicemi J. Skácela 
– nám. 17. listopadu – Boženy Hrejsové – Úprkova – Smetanova – J. Skácela. 
 

Výlukový jízdní řád na linkách IDS:  není 
 
Náhradní doprava: bez náhradní dopravy  
 
Změna zastávek: zastávka „Strážnice, ZŠMK“ přeložena na ulici Masarykovu u silnice I/55 – 

ráno směr Strážnice, škola k baru Archa, odpoledne směr autobusové stanoviště – 
Radějov / Kněždub k domu č. p. 360 (u železářství) zhruba 100 metrů před přechodem 
pro chodce směr průchod na ulici příční (ke škole ZŠMK) – viz dokument „Přesun 
zastávky ZŠMK ve Strážnici“. 

 
Rozsah informací na zastávky (do autobusů): 
 

Dopravce VYDOS BUS zajistí zřízení přenosného označníku zastávky 
„Strážnice, ZŠMK“, který umístí na ulici Masarykovu u silnice I/55 dle odstavce „Změna 
zastávek“. Dále zajistí výlep informačního letáku info_1 na zastávku 
„Strážnice, ZŠMK“, info_2 na přesunutou zastávku „Strážnice, ZŠMK“ směr Strážnice, 
škola a info_3 na přesunutou zastávku „Strážnice, ZŠMK“ směr Strážnice, aut. st.. 

 
Pokyny pro dopravce: 

Dopravce VYDOS BUS zajistí informovanost řidičů linek 920 a 931 o prov. om. 
Dopravce ČSAD KYJOV BUS zajistí informovanost řidičů linky 920 o prov. om. 
Dopravce ČSAD Hodonín zajistí informovanost řidičů linky 911 o prov. om. 
Dopravce BORS Břeclav zajistí informovanost řidičů linky 911 o prov. om. 

 
 
 
 
 
 

 
PROVOZNÍ OMEZENÍ 

číslo prov. omezení:                                  _ 

1705-025 



Vypracoval: Vojtěch Wicha   
Dne: 25. 4. 2017  Michal Kocourek 
Tel: 532 199 819  vedoucí dopravního odboru 
 
Rozdělovník:  

1. Dopravci – VYDOS BUS, ČSAD KYJOV BUS, BORS Břeclav, ZŠMK Strážnice 
2. Jihomoravský Kraj – Odbor dopravy 


