
Dopravní podnik města Olomouce, a. s.  

Upozornění cestujícím  

Tramvajové linky  
 

V sobotu 15.6.2019 
od cca 18.20 hod.  

budou z důvodu velkého rozsahu uzavírek komunikací  
při pořádání běžeckého závodu „Olomoucký ½Maraton“  

tramvajové linky dříve ukončeny a částečně nahrazeny. 
 

Změny v organizaci tramvajového provozu:   
 

Tramvajová linka č. 1: bude předčasně ukončena: 

Poslední odjezdy z Nové Ulice: v 17.54 hodin celou trasou  
     v 18.09 hodin spoj ukončen na Náměstí Hrdinů 

Poslední odjezdy z Hl. nádraží: v 17.49 hodin celou trasou 
     v 18.04 a 18.12 hodin spoje ukončeny na Nám.Hrdinů 

 

Tramvajová linka č. 2: bude předčasně ukončena: 

Poslední odjezdy z Neředína:  v 17.53 hodin celou trasou  
     v 18.08 hodin spoj ukončen na Palackého 

Poslední odjezdy z Hl. nádraží: v 17.47 hodin celou trasou 
     v 18.02 a 18.13 hodin spoje ukončeny U Sv. Mořice 
 

Tramvajová linka č. 3: bude předčasně ukončena: 

Poslední odjezdy z Trnkové:  v 17.43 hodin celou trasou  
Poslední odj. z Nám. Hrdinů:    v 18.05 hodin celou trasou 
 

Tramvajová linka č. 4: bude předčasně ukončena: 

Poslední odjezdy z Nové Ulice: v 18.00 hodin celou trasou  
     v 18.11 hodin spoj ukončen na Náměstí Hrdinů 

Poslední odjezdy z Pavloviček: v 17.46 hodin celou trasou 
     v 18.01 hodin spoj ukončen U Sv. Mořice 
 

Tramvajová linka č. 5: bude vedena dle upraveného jízdního řádu 
 

 

Tramvajová linka č. 7: bude předčasně ukončena: 

Poslední odjezdy z Neředína:  v 17.44 hodin celou trasou  
     v 17.59 a 18.12 hodin spoje ukončeny na Palackého 

Poslední odjezdy z Hl. nádraží: v 17.55 hodin celou trasou 
     v 18.10 hodin spoj ukončen na Náměstí Hrdinů 
 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA DRUHÉ STRANĚ LETÁKU!!! 

 



Dopravní podnik města Olomouce, a. s.  

Upozornění cestujícím  
 

Náhradní tramvajová doprava  s označením X5  
bude zajištěna po trase Trnkova – Envelopa – Hlavní nádraží – 
Pavlovičky a zpět dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých 
zastávkových označnících. Po trase budou obsluhovány všechny zastávky. 
 

Náhradní autobusová doprava  s označením X2  
bude zajištěna po trase Neředín, krematorium – Foerstrova – Svornosti 
– Nádraží město – Neředín, krematorium dle jízdního řádu zveřejněného 
na jednotlivých zastávkových označnících.  
 
PO TRASE BUDOU OBSLUHOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ ZASTÁVKY: 
 

Neředín, krematorium – tramvajová zastávka 
Hřbitovy – tramvajová zastávka 
U Kovárny – tramvajová zastávka 
Foerstrova – autobusová zastávka linky č. 27 směr Náměstí Hrdinů 
Svornosti – autobusová zastávka linky č. 27 směr Náměstí Hrdinů 
Nádraží město – u přenosného označníku v ul. Litovelská (v blízkosti žel. přejezdu) 
Šibeník – tramvajová zastávka  
Pražská – tramvajová zastávka  
U Kovárny – tramvajová zastávka  
Hřbitovy – tramvajová zastávka 
Neředín, krematorium – tramvajová zastávka 
 
 
 

Náhradní autobusová doprava  s označením X4  
bude zajištěna po trase Nová Ulice – Fakultní nemocnice – Šantovka – 
Tržnice, plocha – Fakultní nemocnice – Nová Ulice dle jízdního řádu 
zveřejněného na jednotlivých zastávkových označnících.  
 
PO TRASE BUDOU OBSLUHOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ ZASTÁVKY: 
 

Nová Ulice – autobusová zastávka směr Centrum Haná 
Pionýrská – autobusová zastávka linky č. 10, směr Fakultní nemocnice 
Fakultní nemocnice – autobusová zastávka linky č. 10, směr Hotelový dům 
Šantovka – tramvajová zastávka směr Tržnice 
Tržnice, plocha – autobusová zastávka linky č. 61  
Fakultní nemocnice – autobusová zastávka linky č. 10, směr Pionýrská  
Pionýrská – autobusová zastávka linky č. 10, směr Nová Ulice 
Nová Ulice – autobusová zastávka směr Centrum Haná 
 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA DRUHÉ STRANĚ LETÁKU!!! 


