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

Vyřizuje: Bc. Roman Hanulík 

Mobil: 728 767 859 

Email: roman.hanulik@csadvs.cz 

Datum: 22.9.2022 

  

 
 
 
 

Věc: Vyjádření k přechodné úpravě provozu a zvláštnímu užívání v rámci úplné uzavírky 
pozemních komunikací při konání Motoristického podniku Rentor – Partr rally Vsetín 
2022 dne 29.10.2022 (sobota). 

 
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 Rentor Partr rally Vsetín 2022 dne 29.10.2022 v době: 

 
1) od 09:30 hod. do 16:30 hod. na silnici 3. třídy č. 05735 v kat. obce Malá Bystřice, 

Růžďka, Vsetín, v místech od aut. zastávky Růžďka,Dušná,rest. po aut. zastávku 
Vsetín, Jasenka,hřiště, kde dále trasa závodu probíhá po MK do místní části Vesník, 

 
podle přiložených podkladů, přičemž těmto uzavírkám budou uzpůsobeny trasy MHD 

Vsetín. 
K omezení v příměstské dopravě se vyjádří Koordinátor veřejné dopravy Zlínského 

kraje s.r.o. 
Po rozhodnutí MěÚ Vsetín o povolení uzavírky komunikací budou linky MHD Vsetín 

upraveny, a to následovně: 
 

Linka č. 945002 Jasenka – náměstí – aut.nádr. 
 
      -     spoj č. 209, 211, 213 bude ukončen v zastávce Jasenka,sídliště 
      -     spoj č. 210, 212, 214 bude začínat v zastávce Jasenka,sídliště. 

 
Po dohodě s organizátorem Motoristického podniku Partr rally Vsetín 2022 Petrem 

Grygarem na lince č. 945002 Jasenka–náměstí–aut.nádr.–Jasenice I bude spoj č. 209, 211, 213 
ukončen (resp. spoj č. 210, 212, 214 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 
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Babykou byl osazen dopravním značením č. B 28 – „zákaz zastavení“ tak, aby se autobus 
v daném místě mohl bezpečně otočit. 

Spoj 216, resp. 215 a následující již pojedou bez omezení, v plném rozsahu. 
 

S ohledem na neobsloužení zastávek po dobu konání Motoristického podniku Rentor 
– Partr rally Vsetín 2022 dle výše uvedeného harmonogramu žádáme pořadatele, aby zajistil 
informovanost cestujících o neobsloužení dotčených zastávek v dostatečném časovém 
předstihu vhodným způsobem, zejména vylepením těchto informací na dotčených zastávkách 
(příp. na webových stránkách obcí, na jejichž území zastávky leží, či jiným vhodným 
způsobem). 

 
S přáním pěkného dne 
 

Bc. Roman Hanulík 
referent osobní dopravy 

 
 


