OZNAM PRE CESTUJÚCICH

OBMEDZENIA V MHD –
BANSKOBYSTRICKÝ MARATÓN
– 6.9.2015
Vážení cestujúci,
v nede u 6.9.2015 v ase od 4:00 hod. približne do 18:00 hod. dôjde z dôvodu konania
Banskobystrického
maratónu
k obmedzeniu
premávky
na
cestách
a miestnych
komunikáciách. Trolejbusové a autobusové linky budú premáva s nasledovnými úpravami:
. linky

1, 2,
4, 6,
7, 21,
22, 26,
34, 97
4,
5
22

24,
25

prijaté opatrenia

zastávka „Národná“ v smere
na Námestie slobody nebude
v uvedenom
ase
z dôvodu
konania Maratónu obsluhovaná;
použite
prosím
náhradné
zastávky „Štadlerovo nábrežie“
alebo „Štefánikovo nábrežie“.

33,
35,
36

V opa nom
nemení.

v uvedenom
ase budú linky
ukon ené vo Vozovni Kremni ka.
zastávka „TESCO hypermarket“
nebude
v uvedenom
ase
obsluhovaná.

V smere zo Strieborného námestia
pokra uje
linka
na
zastávku
„Lazovná“ a alej obchádzkou cez
. Ondrejova na Jesenský v šok
a alej pôvodnou trasou. V tomto
smere nebudú v uvedenom
ase
obsluhované zastávky „Lazovná“
a „Severná“.

42

V smere
na
Pieninskú
linka
vynechá v uvedenom ase zastávky
„Pivovar“ a Kremni ka, TWD“.
V smere do Radva parku bude
linka medzi zastávkami „Sládkoviova“ a „Zvolenská cesta, TESCO“
premáva so zachádzkou ku Vozovni.

43

Zmena trasy v smere na Sásovú –
trasa
bude
vedená
cez
ulicu
.Ondrejova a zastávky „Lazovná“,
„Severná“,
„Komenského“
a „Na Karlove“ nebudú v uvedenom
ase obsluhované

100

smere

sa

trasa

Linka bude v uvedenom
ase
skrátená do trasy Železni ná stanica
– Námestie slobody - Šalková.
Zastávky „Cesta k Smre ine“,
„RSC“, Majerská cesta“, „Majer“
a „Majer, oto ka“ nebudú v uvedenom ase obsluhované.
Linka bude v uvedenom
ase
skrátená do trasy Železni ná stanica
– Námestie slobody - U anka.
Zastávky „Srnková“, Pod Rybou“
a „Parkovisko Mi inská“ nebudú
v uvedenom ase obsluhované.

Linka NEBUDE v uvedený de
PREMÁVA !

V smere na Strieborné námestie sú
linky bez zmeny.

V miestach križovania trás Maratónu s trasami liniek MHD môže dôjs ku zdržaniu vozidiel MHD
v okamihu, kedy daným miestom práve bežia bežci. Cestujúcim odporú ame pri plánovaní ciest
v uvedenom ase vyhradi si vä šiu asovú rezervu.
V Banskej Bystrici 2.9.2015
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.
Kremni ka 53
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 410 13 03
Internet: www.dpmbb.eu
E-mail: info@dpmbb.eu

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

OZNAM PRE CESTUJÚCICH

OBMEDZENIA V DOPRAVE –
BANSKOBYSTRICKÝ MARATÓN
– 6.9.2015

Vážení cestujúci,
v nede u 6.9.2015 v ase od 4:00 hod. približne do 18:00 hod. dôjde z dôvodu konania
Banskobystrického

maratónu

k obmedzeniu

premávky

na

cestách

a miestnych

komunikáciách. Prímestské autobusové linky budú premáva s nasledovnými úpravami:

. linky

prijaté opatrenia

Linky budú v uvedenom ase presmerované na kone nú „Železni ná stanica“.
Zastávky „Parkovisko Mi inská“ a „Bellušova“ nebudú v uvedenom

601454
601455

ase

obsluhované.
Na Železni nej stanici budú tieto linky odchádza

z nepoužívaného nástupiš a

ved a nástupiš a linky . 6.
Linka bude v uvedenom ase skrátená do trasy Železni ná stanica – Námestie
slobody – Môl a.

601456

Zastávky

„Cesta

k Smre ine“,

„RSC“,

Majerská cesta“,

„Majer“

a „Majer, oto ka“ nebudú v uvedenom ase obsluhované.
Na Železni nej stanici bude linka odchádza z nepoužívaného nástupiš a ved a
nástupiš a linky . 6.
Linky budú v uvedenom

601466
601467

ase (v smere od/do Hornej Mi inej) skrátené len po

zastávku „Parkovisko Mi inská“.
Zastávka „Autobusová stanica“ nebude v uvedenom
(v smere do Hornej Mi inej) obsluhovaná.

V Banskej Bystrici 2.9.2015
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
Prevádzka Partizánska 97
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 428 54 13
Internet: www.sadzv.sk

ase týmito spojmi

