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Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 
oddělení veřejné dopravy 

Autoklub Vsetín - město v AČR 
Dolní Jasénka 744 
755 01  Vsetín 

    
    
     Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 

12. října 2021 Ing. Martin Krátký KUZL 70691/2021 DOP KUSP 70599/2021 DOP 
 
 
Stanovisko k dočasnému neobsloužení autobusových zastávek  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „dopravní 
úřad“) obdržel dne 12. 10. 2021 Vaši žádost o vyjádření dopravního úřadu k dočasnému neobsloužení 
autobusových zastávek v rámci uzavírek silnic během konání akce - automobilová soutěž Mistrovství 
ČR ve sprintrally -  XVII. PARTR RALLY VSETÍN 2021. 

Důvod úpravy provozu: automobilová soutěž Mistrovství ČR ve sprintrally -  XVII. PARTR RALLY 
VSETÍN 2021 

Termín úpravy provozu: 30. 10. 2021 
           
Dopravní úřad jako věcně a místně příslušný dopravní úřad pro linkovou osobní dopravu podle                            
§ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění,                                                      
po posouzení předložené žádosti a na základě vyjádření Koordinátora veřejné dopravy Zlínského 
kraje, s.r.o., Č.j.: KVD 909/2021 ze dne 6. 10. 2021 (dále jen „vyjádření KVD 909/2021“),                       
souhlasí s dočasným neobsloužením autobusových zastávek dle přiložené situace. Podmínky 
vydaného stanoviska k uzavírce budou uvedeny v rozhodnutí o povolení uzavírky. 
 
Dotčené linky: 
 
 Linka 821141 Z-Group bus a.s.   Zlín - Držková - Bystřice pod Hostýnem 

Spoje 251, 252, 253, 254 a 255 pojedou z Lukova do Bystřice pod Hostýnem a zpět po objízdné 
trase přes Fryšták a nebudou dočasně obslouženy autobusové zastávky dle vyjádření KVD 
909/2021. 

 
 Linka 823141 ARRIVA MORAVA a.s.  Zlín - Držková - Bystřice pod Hostýnem 

Spoje 202 a 205 pojedou z Lukova do Bystřice pod Hostýnem a zpět po objízdné trase přes Fryšták 
a nebudou obslouženy autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 

 
 Linka 943941 ARRIVA MORAVA a.s.  Vsetín - Bystřice pod Hostýnem - Holešov - Přerov 

Spoj 251 pojede ze Vsetína do Bystřice pod Hostýnem po objízdné trase přes Valašské Meziříčí                          
a nebudou dočasně obslouženy autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 

 
 Linka 947140 Transdev Morava s.r.o.  Vsetín - Hošťálková - Zlín 

Spoj 209 končí na zastávce Hošťálková,,tělocvična ve 12:53 hod. a nebudou dočasně obslouženy 
autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 

 
 Linka 947140 Transdev Morava s.r.o.  Vsetín - Hošťálková - Zlín 

Spoj 214 končí na zastávce Hošťálková,,tělocvična ve 14:07 hod. a nebudou dočasně obslouženy 
autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 

 
 Linka 947140 Transdev Morava s.r.o.  Vsetín - Hošťálková - Zlín 

Spoj 212 pojede ze Zlína do Vsetína po objízdné trase přes Vizovice a nebudou dočasně 
obslouženy autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 
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 Linka 947941 Transdev Morava s.r.o.  Vsetín - Bystřice pod Hostýnem - Přerov 
Spoj 202 pojede ze Vsetína do Bystřice pod Hostýnem po objízdné trase přes Valašské Meziříčí             
a nebudou obslouženy autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 

 
 Linka 947941 Transdev Morava s.r.o.  Vsetín - Bystřice pod Hostýnem - Přerov 

Spoj 203 pojede z Bystřice pod Hostýnem do Vsetína po objízdné trase přes Valašské Meziříčí             
a nebudou dočasně obslouženy autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 

 
 Linka 947621 Transdev Morava s.r.o.  Vsetín - Malá Bystřice - Rožnov pod Radhoštěm 

Spoje 202, 203, 204, 205, 206 a 207 pojedou v obou směrech ze Vsetína přes Bystřičku a nebudou 
dočasně obslouženy autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 

 
 Linka 948621 TQM-holding s.r.o. Vsetín - Malá Bystřice - Rožnov pod Radhoštěm 

Spoj 253 pojede ze Vsetína přes Bystřičku, spoj 254 pojede do Vsetína přes Bystřičku a u obou 
spojů nebudou dočasně obslouženy autobusové zastávky dle vyjádření KVD 909/2021. 

 
 
Dopravní úřad požaduje, aby žadatel informoval dotčené obce o dočasně neobsloužených 
autobusových zastávkách dle vyjádření KVD 909/2021 a to dostatečně dopředu (alespoň 5 dnů) 
tak, aby obce mohly informovat občany v místě obvyklým způsobem. 
 
Součástí rozhodnutí bude objízdná trasa pro autobusy VLD, protože ta po dobu uzavírky 
nahrazuje trasy uvedené v licencích. 

Žádáme o poskytnutí rozhodnutí o povolení uzavírky dopravcům Z-Group bus a.s., ARRIVA MORAVA 
a.s., Transdev Morava s.r.o., TQM-holding s.r.o. a Koordinátorovi veřejné dopravy Zlínského kraje, 
s.r.o., který po obdržení rozhodnutí o uzavírce vydá přepravní opatření a pokyn objednatele. 

 

Ing. Martin Krátký 
referent odboru dopravy  
a silničního hospodářství  
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
 
Na vědomí: 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. 
Z-Group bus a.s. 
ARRIVA MORAVA a.s. 
Transdev Morava s.r.o. 
TQM-holding s.r.o. 
 
 
Příloha: 
 
- vyjádření KVD 909/2021. 
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