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Zapsáno v OŘ pod spisovou  značkou B.372 u rejstříkového soudu v Ostravě 

 
   

Autoklub Vsetín – město v AČR 
Dolní Jasénka č. 744 
755 01 Vsetín 
 
Elektronicky 
grygerovi1@gmail.com 

 

Vyřizuje: Bc. Roman Hanulík 

Mobil: 728 767 859 

Tel: 571 498 226 

Email: roman.hanulik@csadvs.cz 

Datum: 14.9.2018 

 
 
 
Věc:  Vyjádření  k  přechodné úpravě provozu  a  zvláštnímu užívání  v  rámci  úplné uzavírky  pozemních 

komunikací při konání Motoristického podniku Partr rally Vsetín 2018 dne 27.10.2018. 
 

na podkladě žádosti Vám sděluji, že souhlasíme s úplnou uzavírkou níže uvedených komunikací, 
zvláštním užíváním komunikací a přechodnou úpravou provozu z důvodu konání Motoristického podniku 
Partr rally Vsetín 2018 dne 27.10.2018 v době: 

 
1) od 06:35 hod. do 18:15 hod. na  silnici 2.  třídy  č. 437 v obci Hošťálková,  v místech nad aut. 

zastávkou Hošťálková,Pod  Kadlůbkem  po  aut.  zastávku  Rajnochovice,Troják,  kde  dále  trasa 
závodu probíhá po MK kolem chaty Troják do obce Hošťálková, 

2) od  07:15  hod.  do  15:45  hod.  na  silnici  3.  třídy  č.  05735  v kat.  obce  Růžďka,  obec  Vsetín, 
v místech od aut. zastávky Růžďka,Dušná,rest. po aut. zastávku Vsetín,Jasenka,škola, kde dále 
trasa závodu probíhá po MK do místní části Vesník, 

3) od 09:10 hod. do 17:45 hod. na silnici 3. třídy č. 05734 v obci Vsetín, Semetín, v místech od aut. 
zastávky Vsetín,Semetín,Na kozačce po aut. zastávku Vsetín,Semetín,konečná, kde dále trasa 
závodu pokračuje po MK směrem na obec Hošťálkovou, 

 
podle  přiložených  podkladů,  přičemž  těmto  uzavírkám  budou  po  odsouhlasení  Koordinátorem 

veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o., resp. po Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o povolení 
uzavírky komunikací, uzpůsobeny trasy linkové příměstské aut. dopravy a MHD Vsetín, kterými zajišťuje 
ČSAD Vsetín, a.s. pravidelnou dopravní meziměstskou a příměstskou obslužnost ve Zlínském kraji, resp. 
některé spoje budou zrušeny, a to následovně: 

 
Příměstská doprava 
 
Linka č. 820141 Zlín–Držková–Bystřice p.Hostýnem 
‐  spoje č. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 budou vedeny DO a ZE zastávky Držková 
s  odjezdy  dle  jízdního  řádu  (nebudou  obslouženy  zastávky  v  úseku  Držková,pož.zbroj.  až  Bystřice 
p.Host.,aut.st., Tč 22 – 37) 
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Linka č. 940014 Vsetín–Hošťálková–Kašava–Zlín 
‐  spoj č. 43 bude zrušen v plném rozsahu 
‐  spoje č. 5, 10, 33, 38, 47 pojede bez omezení 
 
‐  spoj č. 14 bude veden ze zastávky Hošťálková,tělocvična s odjezdem dle jízdního řádu (nebudou 

obslouženy zastávky v úseku Rajnochovice,Troják až Hošťálková,Kovex, Tč 23 – 18) 
‐  spoj č. 18 bude veden po náhradní trase přes Vizovice – Liptál – Vsetín – Hošťálková, tělocvična 

(nebudou obslouženy zastávky v úseku Zlín,Cigánov až Hošťálková,Kovex, Tč 39 – 18) 
 
Linka č. 940019 Vsetín–Bystřička 
‐  spoje č. 5, 7, 10, 12, 14, 15, 22 budou zrušeny v plném rozsahu 
‐  spoje č. 3, 16, 23 pojedou bez omezení 

 
Linka č.  940021 Vsetín–Kateřinice–Hošťálková 
      ‐     spoje č. 19, 35, 37, 46, 50 pojedou bez omezení 
    
Linka č. 940941 Vsetín–Bystřice p.Hostýnem–Přerov 
      ‐  spoj č. 201 jede bez omezení 
      ‐   spoj č 202 bude veden po náhradní trase z Bystřice p.Host.,aut.st. – Valašské Meziříčí do zastávky 

Hošťálková,tělocvična  –  Vsetín,aut.nádr.  (nebudou  obslouženy  zastávky  v  úseku  (Bystřice  p. 
Host.,náměstí – Hošťálková,Kovex, Tč 30 – 14) 

      ‐  spoj č. 203 bude ukončen v zastávce Hošťálková,tělocvična dle jízdního řádu (nebudou obslouženy 
zastávky v úseku Hošťálková,Kovex až Přerov,aut.st., Tč 14 – 43) 

      ‐   spoj č. 204 bude veden ze zastávky Hošťálková,tělocvična s odjezdem dle jízdního řádu (nebudou 
obslouženy zastávky v úseku Hošťálková,Kovex až Přerov,aut.st., Tč 14 – 43) 

 
 
 
MHD Vsetín 
 
Linka č. 945003 Semetín–náměstí–aut.nádr.–Jasenice I 
 

- spoje č. 16, 24, 32 budou ukončeny v zast. Vsetín,Semetín,Na kozačce dle jízdního řádu 
- spoje č. 17, 23, 31 budou začínat v zast. Vsetín,Semetín,Na kozačce s odjezdy dle jízdního řádu. 
- zbývající spoje pojedou bez omezení. 

 
 
 
Linka č. 945002 Jasenka–náměstí–aut.nádr.–Jasenice I 
      ‐     spoj č. 20 bude ukončen v zastávce Jasenka,sídliště 
      ‐     spoj č. 27 bude začínat v zastávce Jasenka,sídliště. 
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Po dohodě s organizátorem Motoristického podniku Partr rally Vsetín 2018 Petrem Grygarem bude 

na lince č. 940014 Vsetín–Hošťálková–Kašava–Zlín umožněn průjezd spoji č. 5, který pojede bez omezení. 
Dále na lince č. 945002 Jasenka–náměstí–aut.nádr.–Jasenice I bude spoj č. 20 ukončen (resp. spoj č. 27 
začínat) v zastávce Jasenka,sídliště s tím, že otočení autobusu bude provedeno na silnici 3. třídy č. 05735 
v křižovatce s MK ul. Pod Babykou (komunikace k restauraci Na Moštárně) a proto žádáme, aby prostor 
křižovatky s MK ul. Pod Babykou byl osazen dopravním značením č. B 28 – „zákaz zastavení“ tak, aby se 
autobus v daném místě mohl bezpečně otočit. 

 
 
 

S přáním pěkného dne 
 

Bc. Roman Hanulík 
referent osobní dopravy 


