
 

 

Přepravní opatření 
 
Věc:  Uzavírka silnice II/447 Strukov – Šternberk – 4A. etapa 

 

23. 9. – 29. 9. 2019 
 
pro BUS neprůjezdný úsek Hnojice – Lužice – Šternberk včetně křižovatky silnic II/447 x II/444 (od 
Babic), uzavírka při této etapě ovlivní vedení autobusových linek i po silnici II/444 do / ze 
Šternberku, viz níže) 
 
Linka 890313 
bude vedena z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po silnici II/447 do zastávky Hnojice,nám., kde se otočí 
v prostoru zastávky a dále po objízdné trase v Hnojicích po silnici II/447 zpět s odbočením na silnice 
III/44613 přes Liboš, III44615, III/4476 Moravská Huzová a dále III/44615 a III/4468 do Štarnova a po silnici 
I/46 do Šternberku. 
Zastávky Žerotín,u kaple a  Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách. 
Zastávky Lužice,nám.; Šternberk,hřbitov; Šternberk,Dlouhá a Šternberk,u 
nadjezdu nebudou obsluhovány bez náhrady. 
 
Linka 890329 
bude vedena z Moravské Huzové po silnici III/4476 s odbočením na silnice III/44615, III/4468 Štarnov a po 
silnici I/46 do Šternberku. Přímé spoje č. 9 a 10 vedené v úseku Šternberk – Lužice budou zrušeny bez 
náhrady. 
Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo; Lužice,nám.; Šternberk,hřbitov; Šternberk,Dlouhá a Šternberk,u 
nadjezdu nebudou obsluhovány bez náhrady. 

 Linky 890364, 891364 

budou vedeny z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po silnici II/447 do zastávky Hnojice,nám., kde se 
otočí v prostoru zastávky a dále po objízdné trase v Hnojicích po silnici II/447 zpět s odbočením na silnice 
III/44613 přes Liboš, III/44615, III/4476 Moravská Huzová, kde se otočí a zpět na křižovatku směr Štěpánov 
a dále ve stávajících trasách. 
Zastávky Žerotín,u kaple a  Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách. 
Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo; Lužice,rozc.; Lužice,statek nebudou obsluhovány bez náhrady. 
 
Linka 890324 (sp.č. 1, 3) 
bude vedena po objízdné trase z Babic, kde se otočí okolo místního kostela zpět po silnici III/44424 s 
odbočením na silnici III/4451 a dále po silnici II/445 směr Šternberk s napojením na silnici II/444 a dále ve 
stávající trase. 
Zastávky Babice,spín.st. a Šternberk,Dlouhá nebudou obsluhovány bez náhrady.  
 
Linka 890331 (sp.č. 7, 33, 53, 4, 30, 54) 
bude vedena ze zastávky Šternberk,aut.st. do náhradní zastávky (za zastávku Šternberk,Dlouhá) na ul. 
Věžní (cca před domem č.p.12) s otočením na kruhovém objezdu na II/445 (ul. Uničovská x ul. 
Rýmařovská). 
V opačném směru (Šternberk,aut.st.) bude linka obsluhovat stávající zastávku Šternberk,u nadjezdu. 



 

 

Zastávka Šternberk,Dlouhá nebude obsluhována s náhradou v ul. Věžní u náhradního označníku dle výše 
uvedeného. 

  

Linka 890332 
bude vedena po objízdné trase z Babic, kde se otočí okolo místního kostela zpět po silnici III/44424 s 
odbočením na silnici III/4451 a dále po silnici II/445 směr Šternberk s napojením na silnici II/444 a dále ve 
stávající trase. 
Zastávky Babice,spín.st. a Šternberk,Dlouhá (směr Šternberk,aut.st.) nebudou obsluhovány bez náhrady. 
Zastávka Šternberk,Dlouhá (směr Babice) bude přemístěna k náhradnímu označníku na ul. Věžní (cca 
před domem č.p.12). 
 
Děkujeme za pochopení a za vzniklé komplikace se předem omlouváme. 


