TISKOVÁ INFORMACE č. 23
Omezení MHD v průběhu městské Super RZ
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice připravila systém náhradní autobusové dopravy, který zajistí
spojení sídliště Jižní Svahy se sítí MHD v centru města i s Malenovicemi a Otrokovicemi v čase
konání městské rychlostní zkoušky Barum Czech Rally.
Z důvodu pořádání rychlostní zkoušky bude v pátek 28. srpna 2015 v době od 17.45 do 23.30
uzavřena ve Zlíně pro veškerý provoz včetně MHD Gahurova ulice, a to od zastávky U Zámku po
křižovatku s ulicí K Pasekám. K dispozici bude objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného,
kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám.
Obsluhovány nebudou zastávky U Zámku a Čepkov. Autobusová linka č. 38 do továrního areálu
bude o tomto čase zcela zrušena.
Městské dopravy se uzavírka Gahurovy ulice dotkne následovně:
Po dobu uzavírky Gahurovy ulice bude trolejbusová linka 6 z Otrokovic končit ve Zlíně na zastávce
Školní a začínat na zastávce Náměstí Míru. Linky 8 a 9 nepojedou od Baťovy nemocnice na Jižní
Svahy, ale na točnu Sportovní hala. Ze zastávky Náměstí Míru přes Náměstí Práce budou jezdit
na Jižní Svahy autobusy mimořádných linek 8X a 9X (střídavě na točnu Kocanda a Středová,
každá z nich v intervalu 20 minut). Autobusy pojedou bez zastavování přes Prštné kolem
hypermarketu Albert a po ulici Nábřeží. Na původní trasu linek 8, 9 se napojí na začátku ulice K
Pasekám (zastávka Pod Babou).
V opačném směru jízdy ze sídliště budou autobusy 8X a 9X v centru Zlína zastavovat na
zastávkách Náměstí Práce, Školní, projedou ulicí Osvoboditelů a jejich jízda skončí na zastávce
Náměstí Míru.
Autobusy linek 32 a 33 pojedou oklikou přes Prštné a budou za touto objížďkou o několik minut
zpožděny.
Revizoři budou uznávat v době tohoto dopravního opatření pro přestup na náhradní dopravu i
nepřestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu a budou zohledňovat odpovídající prodloužení jízdní
doby, aby cestující v důsledku objížďky a náhradní dopravy nebyli poškozeni a nemuseli si
kupovat dražší jízdenky. Mapy odkloněných a náhradních tras včetně jízdních řádů budou k
dispozici na internetových stránkách www.dszo.cz.
Poslední spoj na lince 6, který pojede po své normální trase na Jižní Svahy, točnu Kocanda,
odjede od železniční stanice v Otrokovicích v 16.40 hodin. Zpátky z točny Kocanda pojede
poslední šestka do Otrokovic v 17.36 hodin (pravidelný spoj v 17.40 bude uspíšen o 4 minuty!).
Poslední spoj autobusové linky 38 jede od Baťovy nemocnice v 17.08 a ze zastávky J. A. Bati v
17.20 hodin.
Po skončení městské rychlostní zkoušky rally posílí DSZO přepravní kapacitu na linkách ze Zlína
do Otrokovic a také na sídliště Jižní Svahy, aby se všichni diváci mohli dostat i v pozdních
večerních hodinách městskou dopravou do svých domovů.
Ve Zlíně 23. srpna 2015
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