
Dopravní podnik města Olomouce, a. s.  

Upozornění cestujícím  

V sobotu 15.6.2019 od cca 18.20 hod. 
(pro linky č. 13 a 20 již od cca 16.30 hod.) 

budou z důvodu velkého rozsahu uzavírek  
při pořádání běžeckých závodů  

„dm rodinný běh“ a „Mattoni ½Maraton Olomouc“  
některé autobusové linky až do ukončení provozu vedeny po objízdných 

trasách, jiné budou zkráceny nebo jejich provoz bude zcela ukončen. 

V důsledku objízdných tras může docházet ke zpoždění. 
 

Autobusové linky – změny v obsluhování zastávek:   
 

Linka č. 12 
 Kosmonautů – neobsluhována bez náhrady 
 Vejdovského směr U Teplárny – neobsluhována bez náhrady 
 Ladova – neobsluhována bez náhrady 
 
Linka č. 13 – od cca 16.30 hod. 
 17. listopadu – neobsluhována bez náhrady 
 Envelopa – neobsluhována bez náhrady  
 Vejdovského směr U Teplárny – od cca 18.20hod. neobsluhována bez náhrady 
 Vejdovského směr Envelopa – nahrazena zast. pro linku č. 19 (směr Hl. n.) 
 
Linka č. 14 
 Úsek Tržnice – Hl. nádraží (Ladova) – neobsluhován bez náhrady 

 Tržnice směr Čistička – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61 
 Tržnice směr NH (výstup) – nahrazena tram. zast. Tržnice směr Okresní soud 
 
Linka č. 15 
 Úsek Hlavní nádraží – Černovír (Ladova) – neobsluhován bez náhrady 
 
Linka č. 16 
 Svornosti – neobsluhována bez náhrady 

 Náměstí Hrdinů – neobsluhována bez náhrady  
 Tržnice oba směry – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61 
 Nová Ulice směr Centrum Haná – přemístěna 50 m zpět 
 
Linka č. 17 
 Úsek Tržnice – Farmak (Ladova) – neobsluhován bez náhrady 

 Tržnice směr Nemilany – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61  
 Tržnice směr NH (výstup) – nahrazena tram. zast. Tržnice směr Okresní soud 

 

 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA DRUHÉ STRANĚ LETÁKU!!! 
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Upozornění cestujícím  

 

 

Linka č. 18 

 Tržnice směr Skrbeň – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61 

 Tržnice (výstup) – nahrazena tramvajovou zast. Tržnice směr Okresní soud 

 Náměstí Hrdinů – neobsluhována bez náhrady 

 Na Střelnici – neobsluhována bez náhrady 

 Ladova – neobsluhována bez náhrady  

 Tomkova – nahrazena zastávkou Na Trati 
 Řepčínská – neobsluhována bez náhrady  

 Řepčín, škola – nahrazena zastávkou Svatoplukova 
 

 
Linka č. 19 
 Kosmonautů – neobsluhována bez náhrady 
 Vejdovského směr U Teplárny – neobsluhována bez náhrady  
 
Linka č. 20 

      cca 16.30 – cca 18.20 hod. 
 17. listopadu – neobsluhována bez náhrady 
 Envelopa – nahrazena zastávkou na tř. Kosmonautů 

 

od cca 18.20 hod. 
 Úsek Tržnice – Farmak – neobsluhován bez náhrady  
 Tržnice směr Chomoutov – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61 

 Tržnice (výstup) – nahrazena tramvajovou zast. Tržnice směr Okresní soud 

 Náměstí Hrdinů – neobsluhována bez náhrady 
 

Linka č. 21 
Provoz linky bude předčasně ukončen. Poslední spoje:  
17.45 hod. z Hl. nádraží, 16.52 hod. z Aquaparku. Oba spoje jedou v celé trase. 

 

Linka č. 22 
 Úsek Tržnice – Černovír (Ladova) – neobsluhován bez náhrady  
 Tržnice směr Šlechtitelů – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61 

 Tržnice (výstup) – nahrazena tramvajovou zast. Tržnice směr Okresní soud 

 
Linka č. 27 
 Tržnice směr Globus – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61 

 Tržnice (výstup) – nahrazena tramvajovou zast. Tržnice směr Okresní soud 

 Náměstí Hrdinů – neobsluhována bez náhrady 

 Svornosti – neobsluhována bez náhrady 
 

 
 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA DRUHÉ STRANĚ LETÁKU!!! 


