
Vyjádření k úplné a částečné uzavírce silnice II/150 ul. 

Vrahovická  v Prostějově dle termínů : 

 

15.2. – 21.3.2021 1. etapa Částečná uzavírka silnice II/150 

22.3. -31.7.2021 2. etapa Úplná uzavírka II/150 ul.Vrahovická, od mostu přes 

potok Hloučela po ul. Majakovského 

1.8. – 31.8. 2021 3A. etapa Úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes 

potok Hloučela po ul.Svatoplukova 

1.9. - 19.12. 2021 3B. etapa Úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes 

potok Hloučela po ul. Průmyslová a od ul. Janáčková po 

ul.Svatoplukova 

 

2.Etapa od 22.3. – 31.7.2021 

Linka MHD č. 5 bude vedena obousměrně po objízdné trase ze zastávky 
Prostějov,aut.st., po MK Janáčkova ul. ll/150 ul. Vrahovická, MK ul. Průmyslová, ul.Za 
Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu 
OP, kde bude zajištěno otáčení BUS, po otočení- zpět po MK Za Drahou na MK ul. 
Průmyslová, po ul. Průmyslová na okružní křižovatku, po III/3674 ul. Kralická, ul. Háj a 
ll/150H na křižovatku silnic ll/150 x ll/150H x lll/3679, dále na zastávky Čechůvky, 
Trpínky a na náhradní zastávku Vrahovice,Hanačka u domu č 9, kde bude konec linky 
c.5 a pojede se otočit před místní ZD. Zpět směr Prostějov bude náhradní zastávka 
Prostějov,Vrahovice,Hanačka před domem č.6. Náhradní zastávky budou opatřeny 
přenosnými označníky. 

3A.etapa od 1.8. - 31.8.2021 
Objízdná trasa pro linku č.5 směr Vrahovice / Čechůvky bude obousměrně vedena ze 
zastávky Prostějov,aut.st. po MK ul. Janáčkova, ul. Pražská, ul. Letecká, ul. Dolní na 
okružní křižovatku, po II/367 ul. Kralická na okružní křižovatku, po MK ul. Průmyslová a 
MK ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u 
bývalého areálu OP, po MK ul. Marie Pujmanové na ll/150 ul. Vrahovická a dále dle platné 
licence a JŘ. 
 

3B etapa od 1.9. – 19.12. 2021 
Linka MHD č. 5 bude vedena obousměrně po objízdné trase ze zastávky 
Prostějov,aut.st., po MK Janáčkova ul. ll/150 ul. Vrahovická, MK ul. Průmyslová, ul.Za 
Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu 
OP, dále po MK ul. Marie Pujmanové na ll/150 ul. Vrahovická a dále dle platné licence a JŘ 

 
 
 
S pozdravem                                                                                      lng. Jiří Hloch 
                                                                                                       člen představenstva 


