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Dobrá zpráva pro cestující městskou 
hromadnou dopravou. Došlé připo-
mínky občanů k jejímu novému vede-
ní, platnému od letošního červen-
ce, projednávala hned koncem toho 
samého měsíce pracovní skupina pro 
MHD. 

Přednostně se zaměřila na připo-
mínky, které jsou opravdu relevantní, 
a jejichž případné uskutečnění by se 
stihlo k začátku nového školního roku, 
tedy ke 3. září. Přijaté návrhy změn 
následně zpracoval dopravce z hledis-
ka oběhu vozidel a vyčíslení fi nanční-
ho dopadu.

Tak ŽN informovala mluvčí radnice 
Nikola Adlerová, která dodává: „Zbylé 
relevantní připomínky, jejichž případné 
zavedení bude vyžadovat změny licencí, 
případně další úkony, se budou projed-
návat během podzimu společně s dalšími, 
které přijdou se začátkem školního roku. 
Vše by se  mělo zpracovat tak, aby zave-
dení změn k 1. 1. 2018 bylo konečné.“ 

Zde je přehled změn ve vedení 
MHD, platný k 3. 9. 2017.

LINKA  Č. 1:
 u spoje číslo 2 dochází k vložení 

zastávky Wonkova do trasy spoje (5.33 
hod.)

 LINKA  Č. 2:
 u sudých spojů dochází k posu-

nu odjezdu z Pilské nádrže o 4 minu-
ty později,  tzn. z XX:42 na XX:46 

(umožní to zaměstnancům Tokozu 
lepší návaznost na vlaky, odjezdy od 
Tokozu XX:47)

 u spoje č. 2 je posun odjezdu od 
Tokozu ze 7:10 na 7:20 (vyřeší se tím 
doprava dětí ze ZR 2 a 5 na 4. ZŠ – 
výstup na Horní 7:33, pro ostatní ces-
tující je to spojení na  polikliniku a 
náměstí  na půl osmou)

 spoje č. 19 a 20 v časech 18:20 z 
autobusového nádraží a 18:46 z Pil-
ské nádrže budou vedeny celoroč-
ně, dosud byl plánován pouze sezón-
ní provoz (je to úprava spojů na lince 
tak, aby tato jezdila od 7:20 do 19:20 v 
hodinovém taktu)

 zavedení nového páru spojů č. 
23 a 24 v časech 7:20 z autobusové-
ho nádraží a 7:46 z Pilské nádrže (řeší 
se tím poptávka cestujících ze ZR 2 a 
5 na polikliniku a náměstí na osmou 
hodinu, směrem do Zámku se vyřeší 
doprava dětí do školy v Zámku – pří-
jezd 7:37)

 zavedení nového páru spojů č. 25 
a 26 v časech 8:20 z autobusového 
nádraží a 8:46 z Pilské nádrže (je to 
doplnění spojů na lince tak, aby tato 
jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém 
taktu)

 zavedení nového páru spojů č. 29 

Požadavky cestujících byly vyslyšeny

První změny
přijdou k 3. 9.

V létě proběhla oprava boční stěny 
Staré radnice. O podrobnostech ŽN 
informuje vedoucí odboru rozvoje a 
územního plánování Irena Škodová.

Co bylo důvodem opravy boční 
stěny Staré radnice? 

Při úpravách povrchů náměstí 

kolem ČSOB a Staré radnice byla 
odstraněna konstrukce pergoly, která 
stála mezi těmito objekty. Tím došlo 
k odhalení poškozené fasády.

Podléhá způsob opravy nějakým 
požadavkům pamatkářů?

Ano, objekt Staré radnice je kultur-

ní památkou, a památkáři se zúčast-
ňují kontrolních dnů a práce schva-
lují.

Jak byla tato stavební akce 
nákladná, a kdo ji prováděl?

Stála necelých 200 tis. Kč, a opravu 
provedla fi rma Gremis, s.r.o., Velké 
Meziříčí. -lko-

Fasáda už dnes svítí novotou

TAK VYPADALA při červnových oslavách města boční stěna Staré radnice. Zrovna procházela rekonstrukcí.  
 Foto: Lenka Kopčáková

Stará radnice je kulturní památkou 
města. V původně renesanční stavbě s 
klasicistním průčelím z přelomu 16. a 
17. století se dodnes zachovaly původ-
ní vnitřní klenby v bývalém průjezdu a 
přilehlém prostoru. V roce 1839 byla 
k radnici přistavěna zadní část s vězni-
cí a bytem správce, uprostřed byl dvůr. 
Dnes je tato část přestavěna. Původně 
měla radnice i věžičku s hodinami, kte-
rá však byla zničena při požáru dne 27. 
dubna 1864. -lko-

Radnice mívala 
kdysi věžičku

a 30 v časech 19:20 z autobusového 
nádraží a 19:46 z Pilské nádrže (je to 
doplnění spojů na lince tak, aby tato 
jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém 
taktu, prozatím je plánovaný celoroční 
provoz, pokud nebude využíván, bude 
změněn na sezónní provoz)

 zavedení nového páru spojů č. 
27 a 28 v čase 17:20 z autobusového 
nádraží a přejezdu z Pilské nádrže k 
Tokozu (je to náhrada zrušeného spo-
je č. 13 linky č. 7, autobus pojede zpět 
od Tokozu jako spoj č. 12 linky č. 7)

LINKA  Č. 3:
 v oblasti zastávky Bezručova, u pily 

se sjíždí dva spoje linky, pro rozlišení 
trasy spojů bude na LED panelu rozli-
šení „jede přes …“

LINKA  Č. 4:
 u všech spojů dochází k posu-

nu příjezdu na autobusové nádraží z 
XX:36 na XX:35 (zkrácení jízdní doby 
lépe odpovídá skutečnosti, zmenší se 
tím prodleva před navazujícími spoji 
linky č. 9)

 LINKA  Č. 5:
 spoj č. 1 bude veden i o víkendech 

– umožní se tím dostupnost na vlaky 
6:30

LINKA  Č. 7:
 spoj č. 3 – posun odjezdu z auto-

busového nádraží z 5:20 na 5:27 (zajiš-
tění lepší návaznosti od linkových 

autobusů a vlaku z HB pro zaměstnan-
ce Tokozu)

 spoj č. 5 – posun odjezdu z auto-
busového nádraží ze 7:20 na 6:42 a 
zařazení obsluhy zastávek Studentská, 
Vnitřní, Květná (zajištění návaznosti 
od vlaků pro zaměstnance Tokozu + 
zaměstnanci ze ZR 4 a 5 na sedmou 
hodinu)

 spoj č. 6 bude zrušen – dopra-
vu dětí ze ZR 2 a 5 do 4. ZŠ nyní řeší 
posunutý spoj č. 2 linky č. 2

 spoj č. 7 bude zrušen – nahraze-
ní novým spojem linky č. 2 (7:20), 
pokud tento spoj využívaly děti z AN 
na BIGY, tak mohou využít linku č. 8 
(7:40)

 spoj č. 13 bude zrušen – nahrazen 
novým spojem linky č. 2 ve stejném 
čase

 spoj č. 9 – posun nedělního spoje z 
8:30 na 9:50 (dopravu na mši v Zámku 
nyní zajišťuje nový spoj linky č. 2, pro 
dopravu zpět bude sloužit, stejně jako 
nyní, spoj č. 8 linky č. 7)

 spoj č. 12 – vedení spoje i o 
víkendu, jde o vratný spoj k lince č. 2 
(17:20)

LINKA  Č. 9:
 spoje 1, 3, 5 – zrušení zastávek TČ 

1 – 12 (smyčka na ZR 3) - zastávky na 
Stalingradu jsou obslouženy spoji lin-
ky č. 4 vždy 3 minuty před spoji linky 
č. 9, je tedy možné linku 9 v tomto úse-
ku zrušit; cestující do průmyslové zóny 
Jamská využijí přestup z linky 4 na lin-
ku 9 na AN, ale nepřijdou o komfort 
přímého spojení, neboť dotčené spo-
je linek 4 a 9 budou zajištěny stejným 
vozidlem

 spoje 1, 3, 5 – posun odjezdu z 
autobusového nádraží z XX:39 na 
XX:37 (vyřeší pozdní příjezdy do prů-
myslové zóny Jamská)

 spoje 2, 4, 6 – vynechání zastávky 
TČ 14 (Hett ich) - autobubus pojede z 
PZ Jamská rovnou na AN - Hett ich je 
již obsloužen dřívějšími spoji, poptáv-
ka z PZ Jamská na Hett ich po skonče-
ní směny není. -red-


