OZNAM PRE CESTUJÚCICH

ASFALTOVANIE PO NEJ ULICE
– 4.8.2018 A 5.8.2018
Vážení cestujúci,
v

sobotu

4.8.2018

a v nede u

5.8.2018

bude

prebieha

asfaltovanie

Po nej

ulice.

Z uvedeného dôvodu dôjde k úplnému vylú eniu premávky na celom opravovanom úseku.
Trolejbusové a autobusové linky budú premáva s nasledovnými úpravami:
. linky

prijaté opatrenia

V sobotu 4.8. bude linka
premáva obchádzkou cez Úsvit.

2, 4

Na tieto linky budú vypravené
trolejbusy. Na nevyhnutnú dobu
dôjde ku vypínaniu napätia na
úseku, ktorý zasahuje aj do trasy
týchto
liniek.
Preto
môže
dochádza
ku
krátkodobým
zdržaniam.

3, 5

Linky
budú
premáva
obchádzkou cez kruhový objazd pri
ESC a Okružnú ulicu. Zastávky
„Po ná,
rázc.“,
„Po ná“,
„Moskovská,
rázcestie“
a „Kyjevské námestie“ nebudú
obslúžené.

7

Linka
bude
premáva
obchádzkou cez Úsvit a Nové
Kalište.
Zastávky
„Okresný
úrad“,
„Nám.
. Štúra,
Kaufland“, „Po ná, rázcestie“,
„Po ná“, „Moskovská, rázcestie“
a „Kyjevské námestie“ nebudú
obslúžené. Linka bude mimoriadne
zastavova na všetkých zastávkach
po obchádzkovej trase.

V nede u 5.8. bude linka
premáva
v skrátenej
trase
Nemce - Námestie . Štúra. Vo
zvyšnom úseku trasy Radva –
Malachov
bude
premáva
náhradné
vozidlo zabezpe ené
Obcou
Malachov.
Prestup
cestujúcich
bude
zabezpe ený
v oboch smeroch na zastávke
„Nám. . Štúra, Kaufland“.

97

Linka
bude
premáva
obchádzkou cez Námestie . Štúra.
Zastávky
„Švermova,
ESC“,
„Úsvit“, „Okružná“, „Kyjevské
nám.“, „Moskovská, rázcestie“,
„Po ná“, a „Po ná, rázcestie“
nebudú obslúžené. Linka bude
mimoriadne
zastavova
na
všetkých
zastávkach
po
obchádzkovej trase.

Zastávky „Okresný úrad“,
„Nám.
. Štúra,
Kaufland“,
„Po ná, rázcestie“ a „Po ná“
nebudú
v sobotu
4.8.
obsluhované.

601451

Zastávky
v úseku
„Po ná,
rázc.“ až „Po ná, Kosec“ nebudú
v nede u 5.8. obsluhované.

Z dôvodu pred ženia trás niektorých liniek MHD po as obchádzky môže dôjs
spojov MHD. Cestujúcim odporú ame pri plánovaní ciest v uvedenom

ku meškaniu

ase vyhradi si vä šiu

asovú rezervu.
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