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Doporučený příjezd 
ze směru Olomouc / Praha

Motoristům ze směru Praha, Brno, HK, Olomouc 
doporučujeme místo Exitu 307 Hranice sjet z dálnice D1 
už na Exitu 297 Lipník nad Bečvou a do Hranic dojet 
po čtyřproduové silnici E442, vyhnete se tak zbytečnému 
průjezdu centrem města.              
Hned za dopravní značkou začátek obce Hranice se na 
kruhovém objezdu dáte doprava směr Valašské Meziříčí 
a pojedete městem stále po hlavní až narazíte na jedinou 
světelnou křižovatku, kde se dáte doprava, přejedete most     
a už jste u našeho INFOBODu pro motoristy.

Příjezd 
ze směru  Valašské Meziříčí

Motoristé ze směru Valašské Meziříčí mají jednoduchou 
cestu. Pojedete stále po hlavní až narazíte na jedinou 
světelnou křižovatku po trase, kde se dáte doleva směr 
Teplice nad Bečvou, za mostem přes řeku už potkáte náš 
INFOBOD pro motoristy.

Příjezd 
ze směru Ostrava a z dálnice D1

Motoristé ze směru Ostrava, a také ti z opačné strany, kteří 
z dálnice sjedou až na Exitu 307 Hranice se vydají směr 
centrum, kdy pojedou stále rovně po hlavní, přes kruhový 
objezd, mostem nad čtyřproudou silnicí 47, přes světelnou 
křižovatku, stále po hlavní směr Valašské Meziříčí úsekem 
kolem historického centra se 4 retardéry z kostek, 
až dojedou ke křižovatce se silnicí E442, kde nepojedou 
doleva na Valašské Meziříčí, ale naopak doprava směr Lipník, 
Přerov. Po 200 metrech pak na světelné křižovatce doleva 
směr Teplice nad Bečvou, na most přes řeku a už jste 
u našeho INFOBODu pro motoristy.
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