ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc
Sladkovského 142/37, 772 01 Olomouc
Přepravní opatření
46 / 2015 - II.etapa
Věc: úplná uzavírka silnice II/635 Křelov - Břuchotín a Příkazy
V termínu od neděle 28.června 2015 do středy 19.srpna 2015 bude uzavřena silnice
II/635 (stará Litovelská). Oprava je rozdělená na dva úseky: I.úsek Křelov - Břuchotín a II.úsek
Příkazy – Unčovice. Důvodem uzavírky je realizace akce „Silnice II/635 Unčovice - Olomouc“.
ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 890728
Příkazy – Olomouc - Lutín., 890770 Litovel - Olomouc, 890775 Litovel - Olomouc a 890779 Litovel –
Březové – Střeň.
Autobusům veřejné linkové dopravy bude po celou dobu umožněn průjezd uzavřeným
úsekem s výjimkou termínů pokládky živičných vrstev 27.7.2015 - 2.8.2015. Po dobu úplné
uzavírky pojedou linky po objízdné trase.

I.úsek – Příkazy, u váhy - Příkazy, železniční přejezd, termín uzavírky dne 27.7.2015 od 8:00
hod.
linky 890770 a 890775 po obsloužení zastávky Křelov, náves odbočí na dálnici, po které se
pojede až do Unčovic. Z Unčovic se pokračuje po II/635 do Příkaz k váze (smířčí kříž). Z Příkaz
po místních komunikacích přes Náklo, Mezice do Unčovic a dál po trase dle licence. Objízdná
trasa je obousměrná. Pořadí obsluhy zastávek se nemění. Linka 890770 neobslouží

zastávku Skrbeň, rozcestí a Břuchotín. Zastávka Příkazy, železniční stanice bude
přemístěna na náhradní zastávku umístěnou u „prodejny smíšeného zboží Němec“.
Náhradní zastávka za zastávku Příkazy, horní konec bude u hasičské zbrojnice.
V Nákle bude náhradní zastávka na křižovatce u „restaurace U Gajů“ a v Mezicích U
kapličky.
linka 890728 po obsloužení zastávky Břuchotín, náves se vrací zpět ke Křelovu, kde najede na
dálnici. Po dálnici pojede do Unčovic a pak do Nákla a Příkaz. Zde po místních komunikacích
na zastávku Příkazy, pomník. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Příkazy, železniční
stanice bude zrušena bez náhrady. Vzhledem k délce objízdné trasy je nutné počítat se
zpožděním spojů cca 12 minut.

II.úsek – Náklo, rozcestí – Příkazy, u váhy, termín uzavírky 28.7.-29.7.2015
linky 89070 a 890775 pojedou z Příkaz po místních účelových komunikacích přes Náklo a
Mezice do Unčovic. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Příkazy, železniční stanice
bude přemístěna na náhradní zastávku umístěnou u „prodejny smíšeného zboží
Němec“. Náhradní zastávka za zastávku Příkazy, horní konec bude u hasičské
zbrojnice. V Nákle bude náhradní zastávka na křižovatce u „restaurace U Gajů“ a
v Mezicích U kapličky.
linka 890728 pojede bez omezení

III.úsek – Příkazy, u váhy - Příkazy, železniční přejezd, termín uzavírky 30.7.2015
Omezení dopravy a objízdná trasa stejná jako u I.úseku ze dne 27.7.2015

IV.úsek - Břuchotín, rozcestí – Křelov, termín uzavírky 31.7.2015
linky 890728, 890770 a 890775 ze zastávky Křelov, náves přes Horku nad Moravou a Skrbeň do
Břuchotína. Dál po stávající trase. Objízdná trasa je obousměrná. Do Břuchotína bude
zajíždět pouze linka 890728. Linka 890770 neobslouží zastávky Břuchotín, rozcestí a
Břuchotín, náves. Zastávka Skrbeň, rozcestí bude u linky 890770 přemístěna na
náhradní zastávku umístěnou na objízdné trase v blízkosti křižovatky se silnicí II/635.
Vzhledem k délce objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním spojů cca 10 minut.

v Olomouci dne 22. července 2015
ARRIVA MORAVA a.s.
Na vědomí:

KÚ Olomouckého kraje
KIDSOK p.o.
MěÚ Litovel, ObÚ Křelov, Skrbeň, Příkazy, Náklo
ARRIVA MORAVA a.s.

