Stavba „kruháče“ přinese i změny v autobusové dopravě
V úvodu července odstartuje v prostoru před hypermarketem Albert na Ohradě stavba
okružní křižovatky. Ta, jak jsme informovali v minulém vydání Vsetínských novin, si
vynutí zjednosměrnění části ulice Generála Klapálka a tím ovlivní organizaci dopravy
nejen v centru Vsetína, ale i v některých okrajových částech. Dotkne se také autobusových
spojů.
Podle Zdeňka Čablíka, vrchního mistra vsetínské provozovny ČSAD Vsetín, začne ve středu 3.
července platit na linkách městské hromadné dopravy i příměstské dopravy výlukový jízdní
řád. Potrvá nejméně do 14. prosince, kdy mají vejít v platnost nové jízdní řády.
V rámci MHD změny postihnou tři trasy. „Na lince číslo 5 autobusy nyní jezdí ve směru
Rokytnice – Dolní náměstí – autobusové nádraží – Ohrada – Jasenice a zpět. V rámci výluky
ale bude v obou směrech vypuštěna Ohrada,“ přiblížil Čablík.
Linka číslo 7 (aktuálně: Rokytnice – Dolní náměstí – autobusové nádraží – Ohrada a zpět) bude
nově okružní. „Autobusy začnou na Ohradě, kde obslouží zastávky u sportovního stadionu a u
restaurace Na Nové, a vydají se pak dále přes obchvat města na Dolní náměstí, nádraží a zpět
na Ohradu,“ uvedl Čablík.
Jako poslední se v rámci MHD dotkne výluka linky číslo 12. Na ní jezdí autobusy ve směru
Rokytnice – obchvat – Ohrada – Jasenice. Od 3. července pojedu na trase Ohrada – obchvat –
Rokytnice – Jasenice.
Další změny se týkají příměstské dopravy. „Autobusy na linkách směřujících ze Vsetína na
Liptál a do následných destinací nebudou obsluhovat Ohradu. Z nádraží tedy zamíří přes
Nadjezd Pionýrů rovnou do Rokytnice a dále k Liptálu,“ řekl Čablík a pokračoval: „Ohradu
vynechají i ty autobusy, které přijíždějí do Vsetína směrem od Ústí. Jejich trasa povede po
obchvatu města a dále pak přes Nadjezd Pionýrů na nádraží.“
Detailněji budou o všech změnách v autobusových spojích informovat výlukové jízdní řády,
které naleznete na webech ČSAD Vsetín (www.csadvs.cz) a města (www.mestovsetin.cz) a
také na všech dotčených autobusových zastávkách. -mh26 řádků

