
 

 

Přepravní opatření 
 

Věc: změna obsluhy zastávek v Křenovicích, Kojetíně a 
Popůvkách 
 
V termínu 8. 11. 2021 – 10. 11. 2021  
 
Úplná uzavírka silnice III/43328 v místě mostu ev. č. 43328-1 v obci Křenovice 
 
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojů č. 1, 11, 15, 16, 30 a 218 zmíněné linky 
920940, které budou vedeny po následujících objízdných trasách: 
 
Spoj č. 1 bude ze zastávky Kojetín,nám. veden ve své trase po III/36723 ul. Palackého a dále 
v Kojetíně jednosměrnou objízdnou trasou III/43329 ul. Svatopluka Čecha – II/367 ul. Padlých 
hrdinů, ul. Kroměřížská – I/47 Křenovice do zastávky Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u 
hospody) a dále ve své trase směr Stříbrnice dle platného jízdního řádu. 
Zastávky Kojetín,Vyškovská; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Popůvky,most; Křenovice,důl nebudou 
tímto spojem obslouženy bez náhrady. 
Zastávka Křenovice,Na Zábraní (na silnici III/43328) nebude obsluhována s náhradou ve 
stejnojmenné zastávce Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody). 
 
Spoj č. 11 bude ze zastávky Kojetín,nám. veden ve své trase po III/36723 ul. Palackého a 
dále v Kojetíně jednosměrnou objízdnou trasou III/43329 ul. Svatopluka Čecha – II/367 ul. 
Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská – I/47 Křenovice do zastávky Křenovice,Na Zábraní (na silnici 
I/47 u hospody) – III/43328 okolo obecního úřadu do zastávky Křenovice,důl – u ZŠ vpravo na 
místní komunikaci okolo areálu ZD s napojením na I/47 u hospody a po I/47 Popůvky – 
III/44327 do zastávky Kojetín,Popůvky,firma Hanák, kde se otočí a bude pokračovat dále ve 
své trase směr Kovalovice dle platného jízdního řádu. 
Zastávky Kojetín,Vyškovská; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Popůvky,most nebudou tímto spojem 
obslouženy bez náhrady. 
Zastávka Křenovice,důl bude obsloužena v opačném směru. 
Zastávka Křenovice,Na Zábraní (na silnici III/43328) nebude obsluhována s náhradou ve 
stejnojmenné zastávce Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody). 
 
Spoj č. 15 bude ze zastávky Kojetín,žel.st. veden v Kojetíně jednosměrnou objízdnou trasou 
ul. Nádražní – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská – I/47 Křenovice do zastávky 
Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody) a dále ve své trase směr Stříbrnice dle 
platného jízdního řádu. 
Zastávky Kojetín,Vyškovská; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Popůvky,most; Křenovice,důl nebudou 
tímto spojem obslouženy bez náhrady. 
Zastávka Křenovice,Na Zábraní (na silnici III/43328) nebude obsluhována s náhradou ve 
stejnojmenné zastávce Křenovice,Na Zábraní (na silnici I/47 u hospody). 
 



 

 

Spoj č. 16 bude ze zastávky Křenovice,důl veden v Křenovicích jednosměrnou objízdnou 
trasou – u ZŠ vpravo na místní komunikaci okolo areálu ZD s napojením na I/47 u hospody – 
I/47 směr Kojetín – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, Kojetín – ul. Nádražní do 
zastávky Kojetín,žel.st. 
Zastávky Kojetín,Popůvky,most; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Vyškovská nebudou tímto spojem 
obslouženy bez náhrady. 
 
Spoj č. 30 bude ze zastávky Křenovice,rest. veden jednosměrnou objízdnou trasou 
z Křenovic dále po I/47 – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, Kojetín – III/43329 ul. 
Svatopluka Čecha, Kojetín – III/36723 ul. Palackého, Kojetín a dále ve svých trasách směr 
zastávky Kojetín,nám. a Kojetín,žel.st.   
Zastávky Křenovice,důl; Kojetín,Popůvky,most; Kojetín,Ingstav; Kojetín,Vyškovská nebudou 
těmito spoji obslouženy bez náhrady. 
 
 
 
 
Úplná uzavírka silnice III/43327 v místě mostu ev. č. 43327-3 u města Kojetína směr 
Popůvky 
  
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 920940 (mimo spoje č. 
1, 11, 15, 16, 30 a 218, viz výše), které budou vedeny po následujících objízdných trasách: 
 
Spoje ze Stříbrnic obsluhující Popůvky a končící v Kojetíně: 
budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Kojetín,Popůvky,Jednota, kde se 
otočí a budou pokračovat zpět po III/43327 – I47 – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, 
Kojetín – III/43329 ul. Svatopluka Čecha, Kojetín – III/36723 ul. Palackého, Kojetín a dále ve 
svých trasách směr zastávky Kojetín,nám. a Kojetín,žel.st. 
 
Spoje ze Stříbrnic obsluhující Popůvky a pokračující přes Kojetín do Přerova: 
budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Kojetín,Popůvky,Jednota, kde se 
otočí a budou pokračovat zpět po III/43327 – I47 – II/367 ul. Padlých hrdinů, ul. Kroměřížská, 
Kojetín – ul. Nádražní, Kojetín s obsluhou zastávky Kojetín,žel.st. zpět na II/367 ul. 
Kroměřížská, Kojetín a dále ve svých trasách směr Kojetín,nám. a dále směr Přerov dle 
platného jízdního řádu. 
 
Zastávky Kojetín,Vyškovská a Kojetín,Ingstav nebudou obousměrně obsluhovány u všech 
spojů bez náhrady. 
Zastávka Kojetín,Popůvky,Jednota (směr Stříbrnice) nebude obsluhována v původní 
poloze, ale náhradou na stejnojmenné zastávce u točny (v opačném směru). 
 
V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnými trasami je nutné počítat se 
zpožděním přibližně 5 – 7 min. 
 
 
 



 

 

V termínu 11. 11. 2021 – 12. 11. 2021  
 
Úplná uzavírka silnice II/367 v místě mostu ev. č. 367-009 u města Kojetína směr 
Bezměrov – včetně BUS 
 
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky (pouze linka 780931), 
které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Kojetín,žel.st. – MK nám. 
Republiky – MK ul. Tyršova – III/43329 ul. Svatopluka Čecha – III/4335 ul. Vyškovská – 
III/43327 ul. Křenovská – Popůvky – I/47 do zastávky Bezměrov a dále ve svých trasách dle 
platného JŘ. 
 
Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení. 
 
V důsledku vedení spojů dotčené linky objízdnou trasou může docházet k mírnému 
zpoždění přibližně do 5 minut. 
 
 


