
 
 
 

 

OMEZENÍ DOPRAVY LINKY 418 Z DŮVODU UZAVÍRKY ULICE FORMANSKÉ 

Začátek uzavírky: středa 1.6.2022 

Předpokládaný konec: neděle 12.6.2022 

Z důvodu úplné uzavírky ulice Formanské mezi zastávkami Město, Na 

Prostředňáku a Šenov, bytovky, nebude provozována hromadná doprava mezi 

těmito dvěma zastávkami. Pro dané období je připraven výlukový jízdní řád se 

současnou objízdnou trasou ulice Frýdecké. Nebudou obslouženy všechny 

dopravní relace. 

Zastávka Město, Na Prostředňáku bude přemístěna do prostoru křižovatky ulic 

Formanská a Na Prostředňáku (dočasný označník). 

- spoj z 5:01 pojede v 5:10 z Podlesí, skončí v zastávce Město, Na Prostředňáku 

a v 5:26 pojede zpět (jako nynější spoj, ale ve zkrácené trase) 

- v 5:24 pojede ze zastávky Šenov, bytovky spoj do Šenov, náměstí a Město, 

žel.st. jako náhrada původních spojů 

- spoje v 6:22 (z Město, žel.stanice) a 7:02 (z točny Datyňské) pojedou pouze na 

a ze zastávky Šenov, bytovky 

- spoj v 7:15 z Město, žel.stanice je rozdělen na dva spoje (do Šenov,bytovky a 

z Město, Na Prostředňáku) 

- spoj v 10:15 z Město, žel.stanice jede jen do Šenov, bytovky, ve zbytku trasy 

odjíždí spoj v 11:10 z Město, Na Prostředňáku 

- spoj v 11:38 z Podlesí skončí v zastávce Město, Na Prostředňáku a pojede zpět 

v 11:50, ve 12:13 pojede spoj z Šenov, náměstí, který dokončí původní spoj 

- spoj ve 13:25 z Město, žel.st. skončí v Šenov, bytovky a pojede zpět ve 14:12 

do zastávky Město, žel.stanice 

- spoje ve 14:15 a 14:18 z Podlesí jedou jako jeden ve 14:18 do zastávky Město, 

Na Prostředňáku, odkud pojede zpět ve 14:31 

- spoj v 16:50 z Město, žel.stanice jede jen do zastávky Šenov, bytovky 

- spoj v 19:29 z Podlesí pojede jen do Město, Na Prostředňáku a v 19:46 zpět 

 

V případě dřívějšího ukončení uzavírky budou výlukové informace odstraněny a 

cestující informováni o ukončení uzavírky ulice Formanské a to pomocí 

internetových stránek obce Šenova, města Havířova a dopravce www.3csad.cz.  

http://www.3csad.cz/

