
 
Změna trasy linky č. 98   
 

 
 

Organizace provozu od 14. listopadu 2022 – 27. listopadu 2022 
• změna vyvolaná zlepšením dopravní obslužnosti 

 

Směr „Petřkovice,Nordpól“ 

Z nástupní zastávky „Petřkovice,náměstí“ odbočí spoje vlevo (kolem školy), vlevo kolem ÚMOb 

Ostrava – Petřkovice, vpravo místní komunikace Hlučínská, vlevo a vpravo Hlučínská, rovně, 

v křižovatce Hlučínská x I/56 vpravo na I/56, rovně, v křižovatce I/56 x Balbínova vlevo na ulici 

Balbínovu a dále po své trase. 

 Směr „Petřkovice,náměstí“ 

Po křižovatku ulic Balbínova x I/56 po své trase, dále vpravo na I/56, rovně, v křižovatce I/56 x 
Hlučínská vlevo na ulici Hlučínskou, rovně, vlevo na výstupní zastávku „Petřkovice,náměstí“.  

 

Přemístěná zastávka 

„Petřkovice,náměstí“ (nástupní, výstupní) se přemísťuje do protisměru ke Kulturnímu domu. 

Nově zřízené zastávky (ve všech etapách) 

„Petřkovice,lékárna“, „Petřkovice,kaple“, „Hornické muzeum“ na ul. Hlučínské, „Hornické muzeum“ 

na I/56 

 

Od pondělí 14. listopadu 2022 do pondělí 19. prosince 2022 dochází z důvodů 
pokračování stavební činnosti na rekonstrukci koryta Petřkovického potoku, zlepšení 
dopravní obslužnosti Petřkovic a společenské akci na náměstí ke změně vedení trasy 
autobusové linky č. 98 v různých etapách dle níže uvedeného textu. 
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Organizace provozu od 28. listopadu 2022 – 29. listopadu 2022 a   
3. prosince 2022 – 19. prosince 2022 

• změna vyvolaná uzávěrou křižovatky ulic Hlučínská x Hlučínská (u Kulturního domu) 

 

Směr „Petřkovice,náměstí“ 

Po křižovatku ulic Balbínova x I/56 po své trase, dále vpravo na I/56, rovně, v křižovatce I/56 x 
Hlučínská vlevo na ulici Hlučínskou, rovně po zastávku „Petřkovice,lékárna“, dále vlevo a vpravo 
na místní komunikaci Hlučínská, kolem parkoviště u ÚMOb Ostrava – Petřkovice, rovně na 
náměstí, otočení do protisměru na výstupní / nástupní zastávku „Petřkovice,náměstí“.  

 

Směr „Petřkovice,Nordpól“ 

Z nástupní zastávky „Petřkovice,náměstí“ (přímo na náměstí) odbočí spoje vlevo a vpravo kolem 

ÚMOb Ostrava – Petřkovice, vlevo a vpravo ul. Hlučínská, rovně, v křižovatce Hlučínská x I/56 

vpravo na I/56, rovně, v křižovatce I/56 x Balbínova vlevo na ulici Balbínovu a dále po své trase. 



strana 3 / 4 

Přemístěné zastávky 

„Petřkovice,náměstí“ (nástupní, výstupní) se přemísťuje do prostoru náměstí proti vchodu do 

ÚMOb Ostrava – Petřkovice. 

 

 

 

Organizace provozu od 30. listopadu 2022 – 2. prosince 2022  
• změna vyvolaná společenskou akcí – vánoční strom 

 

Směr „Petřkovice,náměstí“ 

Po křižovatku ulic Balbínova x I/56 po své trase, dále vpravo na I/56, rovně, v křižovatce I/56 x 
Hlučínská vlevo na ulici Hlučínskou, rovně po zastávku „Petřkovice,lékárna“, dále vlevo a vpravo 
na místní komunikaci Hlučínská, kolem ÚMOb Ostrava – Petřkovice, výstupní zastávka 
„Petřkovice,náměstí“. Otáčení u Hasičské zbrojnice Petřkovice. 
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Směr „Petřkovice,Nordpól“ 

Z nástupní zastávky „Petřkovice,náměstí“ (před vchodem do ÚMOb Ostrava- Petřkovice) vpravo 

kolem budovy úřadu, vlevo a vpravo ul. Hlučínská, rovně, v křižovatce Hlučínská x I/56 vpravo na 

I/56, rovně, v křižovatce I/56 x Balbínova vlevo na ulici Balbínovu a dále po své trase. 

 

Přemístěná zastávka 

„Petřkovice,náměstí“ (výstupní) se přemísťuje na místní komunikaci Hlučínskou k náměstí. 

„Petřkovice,náměstí“ (nástupní) se přemísťuje před vchod do úřadu. 

 

 

 

 

 


