OZNAM PRE CESTUJÚCICH

OBMEDZENIA V MHD –
BANSKOBYSTRICKÝ MARATÓN
– 23.9.2012
Vážení cestujúci,
v nede u 23.9.2012 v ase od 4:00 hod. do 18:00 hod. dôjde z dôvodu Banskobystrického
maratónu k obmedzeniu premávky na cestách a miestnych komunikáciách. Trolejbusové
a autobusové linky budú premáva s nasledovnými úpravami:
prijaté opatrenia

. linky

1, 2,
4, 6,
7, 8,
21,
22,
26,
34

V smere do Šalkovej bude trasa
zastávka „Národná“ v smere na
Námestie

slobody

nebude

d och

z dôvodu

v uvedených

linky vedená obchádzkou cez ulicu

42

V smere do U anky bude trasa

použite prosím náhradné zastávky
nábrežie“

linky vedená obchádzkou cez ulicu

alebo

43

„Štefánikovo nábrežie“.

trasa

bude

vedená

cez

V smere z U anky je linka bez

.Ondrejova

V smere z Nám. Š. Moysesa spoje

ulicu

premávajú

a nebudú

obsluhované

zastávky

Zo

Komenského a Na Karlove.

linky bez zmeny.
V smere zo Strieborného námestia

cez

Skuteckého

na

zastávku Horná,Prior na Žel.stanicu.

Severná,

Žel.stanice

pokra uje

zastávku Mi inská, Kaza ok.

V smere na Strieborné námestie sú

33,
35,
36

Bellušova.

zmien.
Zmena trasy v smere na Sásovú –

24,
25

V smere od Šalkovej je linka bez
zmien.

konania Maratónu obsluhovaná;

„Štadlerovo

Bellušova.

na
alej je

linka presmerovaná na zastávku

100

Pod

Rybou,

Viestova,

Hviezdoslavova Alpinka,

pokra uje linka na zastávku Lazovná

Hviezdoslavova a pokra uje na Žel

a alej

stanicu a alej pôvodnou trasou na

obchádzkou

.Ondrejova

na

cez

Jesenský

v šok

a alej pôvodnou trasou. V tomto
smere

nebude

obsluhovaná

Námestie Š. Moysesa.
Zastávka

Bellušova

nebude

obsluhovaná.

zastávka Severná.
V

opa nom

smere

sa

trasa

nemení.
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OZNAM PRE CESTUJÚCICH

OBMEDZENIA V DOPRAVE –
BANSKOBYSTRICKÝ MARATÓN
– 23.9.2012

Vážení cestujúci,
v nede u 23.9.2012 v ase od 4:00 hod. do 18:00 hod. dôjde z dôvodu Banskobystrického
maratónu

k obmedzeniu

premávky

na

cestách

a miestnych

komunikáciách. Prímestské

autobusové linky budú premáva s nasledovnými úpravami:

prijaté opatrenia

. linky

V smere do Môl e bude trasa linky vedená obchádzkou cez ulicu Bellušova.

601456

V smere od Môl e je linka bez zmien.
V smere na AS bude linka vedená ulicou Bellušova.

601466

V opa nom smere sa trasa nemení.
V smere na AS bude linka vedená ulicou Bellušova.

601467

V opa nom smere sa trasa nemení.

V Banskej Bystrici 15.9.2012
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
Prevádzka Partizánska 97
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 428 54 13
Internet: www.sadzv.sk

