Objízdná trasa linky č. 1 dne 16.4.2011

Linka č. 1 vynechá zastávky: Tř. Míru – náhradou bude v obou směrech Palackého, U Grandu, Krajský úřad, U Kostelíčka a Na Okrouhlíku
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:

náhradní zastávky:

trasa půlmaratónu:

V době od 5:00 do 9:00 a v době od 15:00 do 19:00 hod. bude linka č. 1 vedena po Sukově třídě. Zastávka U Grandu v obou směrech bude přeložena na
zastávku „Nám. Republiky“. Zastávka „Tř. Míru“ bude nahrazena zastávkou Masarykovo nám. (zast. l. č. 6, 8, 9, 12 ...).
V době od 9:00 do 15:00 hod.:
Objížďka ve směru na Slovany: Jesničánky – po své trase na 17. listopadu – Palackého (náhrada za Tř. Míru) – projede na rychlodráhu, kde obslouží
zastávky Hlaváčova a K nemocnici – vpravo na Dašickou ul. a dále po své trase.

Objížďka ve směru do Jesničánek: Slovany – ze zastávky Slovany,Dašická vlevo na rychlodráhu, kde obslouží zastávky K nemocnici a Hlaváčova –
vpravo na Palackého (náhrada za Tř. Míru) a dále po své trase.

Objízdná trasa linky č. 2 dne 16.4.2011

Linka č. 2 vynechá zastávky: Autobusové nádraží, Palackého, Tř. Míru, U Grandu, Krajský úřad, ve směru do Pardubiček i U Kostelíčka
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:

náhradní zastávky:

trasa půlmaratónu

V době od 5:00 do 9:00 a v době od 15:00 do 19:00 hod. bude linka č. 2 vedena po Sukově třídě. Zastávka U Grandu v obou směrech bude přeložena na
zastávku „Nám. Republiky“. Zastávka „Tř. Míru“ bude nahrazena zastávkou Masarykovo nám. (zast. pro l. č. 6, 8, 12 a pod.).
V době od 9:00 do 15:00 hod.:
Objížďka ve směru do Pardubiček: Polabiny, točna – po své trase na Hl. nádraží – po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici –
z rychlodráhy vlevo na Dašickou a Ke Kamenci - obslouží zastávku Štrossova a dále po své trase.
Objížďka ve směru do Polabin: Pardubičky, točna – Nemocnice – Štrossova – U Kostelíčka – vpravo Dašickou ul. na rychlodráhu, kde obslouží zastávky
K nemocnici a Hlaváčova – Hl. nádraží a dále po své trase.

Objízdná trasa linky č. 6 dne 16.4.2011

Linka č. 6 vynechá zastávky: nám. Republiky, Sukova, Karla IV., Výzkumný ústav, S.K. Neumanna, Krematorium, Gorkého, škola,
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:
V době od 9:00 do 15:00 hod.:

směr Ohrazenice:

směr Dukla:

trasa půlmaratónu:

náhradní zast.

Objížďka ve směru do Ohrazenic: Dukla nám. – Dukla u náměstí a vpravo ul. Čs. armády, kde bude zřízena obousměrná náhradní zastávka Dukla KD –
vlevo ul. Demokratické mládeže na Zborovské nám., kde obslouží protisměrnou zastávku – na odklonové trase ul. J Palacha a 17. listopadu obslouží zastávky
Gorkého, Na Spravedlnosti a 17. listopadu – projede část Palackého tř. a ul. K Polabinám a prodlouženou Sukovou tř. na Masarykovo nám., kde ve svém směru
obslouží zast. Masarykovo nám. a dále po své trase.
Objížďka ve směru na Duklu: Ohrazenice, točna – Hl. nádraží – ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. – projede prodl. Sukovou tř., ul.
K Polabinám a Palackého tř. na ul. 17. listopadu, kde na odklonové trase obslouží zast. 17. listopadu, Na Spravedlnosti, Gorkého a protisměrnou zast.
Zborovské nám. – projede část ul. Demokratické mládeže a dále vpravu ul. Čs. armády, kde obslouží náhradní zast. Dukla KD a dále po své trase.

Objízdná trasa linky č. 8 dne 16.4.2011

Linka č. 8 vynechá zastávky: nám. Republiky, Karla IV., Sukova
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:
trasa půlmaratónu:

směr Hl. nádraží:

směr Dubina:

náhradní zast.:

V době od 9:00 do 15:00 hod.:
Objížďka ve směru na Hl. nádraží a do Svítkova: Dubina, Dubinská (točna) – po své trase na zast. K nemocnici a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávku
Hlaváčova, na objízdné trase Palackého, ul. K Polabinám a prodl. Sukovou tř. obslouží ve svém směru zast. Masarykovo nám. – dále po své trase.
Objížďka ve směru na Dubinu: Hl. nádraží – Palackého – Masarykovo nám. – prodl. Sukovou tř. , ul. K Polabinám a Palackého se vrátí na rychlodráhu, kde
obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici – dále po své trase.

Objízdná trasa linky č. 9 dne 16.4.2011

Linka č. 9 vynechá zastávky: nám. Republiky, Sukova, Krajský úřad, Zlatá štika, Na Bukovině, Na Haldě, Husova
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:
trasa půlmaratónu:

směr Rosice:

směr Hůrka:

náhradní zast.:

V době od 9:00 do 15:00 hod.:

Objížďka ve směru do Rosic: Hůrka – po své trase na zast. Dubina, centrum a dále na objízdné trase obslouží zast. Na Drážce, K nemocnici a
zastávku Hlaváčova – na objízdné trase Palackého, ul. K Polabinám a prodl. Sukovou tř. obslouží ve svém směru zast. Masarykovo nám. a dále po
své trase.
Objížďka ve směru na Hůrka: Hl. nádraží – Palackého – Masarykovo nám. – prodl. Sukovou tř. , ul. K Polabinám a Palackého se vrátí na
rychlodráhu, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Na Drážce – dále po své trase.

Objízdná trasa linky č. 10 dne 16.4.2011

linka č. 10

Linka č. 10 vynechá zastávky: Ul. Svobody a U Kapitána
Obousměrná objížďka: bude vedena ul. Pod Břízkami a přes Zborovské náměstí. V obou směrech obslouží zastávku Zborovské nám.
Náhradní zastávka Krematorium ve směru na Duklu bude zřízena v ul. U Krematoria v zálivu VaK a.s.
Náhradní zastávka Krematorium ve směru do Nemošic bude zřízena v ul. Pod Břízkami před křižovatkou s ul. U Krematoria.
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:
Zastávky Ul. Svobody a U Kapitána odbavte šipkou na PP.

trasa půlmaratónu:

Objízdná trasa linky č. 12 dne 16.4.2011

Linka č. 12 vynechá zastávky: Sukova, nám. Republiky, Krajský úřad a ve směru do Černé za Bory i U Kostelíčka,
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:

směr Hl. nádraží:

směr Černá za Bory:

náhradní zastávka Hlaváčova:

V době od 9:00 do 15:00 hod.:
Objížďka ve směru do Černé za Bory: Hl. nádraží – Palackého – Masarykovo nám., projede prodl. Sukovou tř. , ul. K Polabinám a Palackého se
vrátí na rychlodráhu, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici – vlevo Dašickou a Štrossovou ul., kde obslouží zastávku Štrossova a dále po
své trase.
Objížďka ve směru na Hl. nádraží: Černá za Bory – Štrossova, U Kostelíčka – vpravo Dašickou ul. na rychlodráhu, kde obslouží zastávky
K nemocnici a Hlaváčova – na objízdné trase Palackého, ul. K Polabinám a prodl. Sukovou tř. obslouží ve svém směru zast. Masarykovo nám. a
dále po své trase.

Objízdná trasa linky č. 13 dne 16.4.2011

Linka č. 13 vynechá zastávky: tř. Míru, U Grandu, Krajský úřad, U kostelíčka, Na Okrouhlíku
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:

směr Sluneční:

směr Dubina:

náhradní zast.:

V době od 5:00 do 9:00 a v době od 15:00 do 19:00 hod. bude linka č. 13 vedena po Sukově třídě. Zastávka U Grandu v obou směrech bude přeložena na
zastávku „Nám. Republiky“. Zastávka „Tř. Míru“ bude nahrazena zastávkou Masarykovo nám. (zast. pro l. č. 6, 8, 9, 12 a pod.).
V době od 9:00 do 15:00 hod.:
Objížďka ve směru na Sluneční: Dubina, sever – Na Drážce a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky K nemocnici a Hlaváčova – na objízdné trase
Palackého, ul. K Polabinám a prodl. Sukovou tř. obslouží ve svém směru zast. Palackého a dále po své trase.
Objížďka ve směru na Dubinu, sever: Sluneční – Palackého – projede ul. K Polabinám, otočí se na kruhovém objezdu, projede okolo AN na rychlodráhu, kde
obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici – obslouží zastávku Na Drážce a dále po své trase.

Objízdná trasa linky č. 28 dne 16.4.2011

Linka č. 28 vynechá zastávky: Masarykovo nám., Sukova, nám. Republiky, Krajský úřad a ve směru do Hostovic i zast. U Kostelíčka,
Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:

náhradní zastávka:

Objížďka ve směru do Hostovic (Veská): Závodu míru – K Polabinám – po Palackého tř., projede na rychlodráhu, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K
nemocnici – pojede vlevo Dašickou a Štrossovou ul. - obslouží zastávku Štrossova a dále po své trase.
Objížďka ve směru na Závodu míru: Hostovice (Veská) – Štrossova, U Kostelíčka – vpravo Dašickou ul. na rychlodráhu, kde obslouží zastávky K nemocnici
a Hlaváčova – Palackého, K Polabinám a dále po své trase.

Objízdné trasy linek MHD dne 16.4.2011
linky č. 2, 6, 9 a 13

Vysvětlivky: Obousměrná objížďka:

linka č. 9

linka č. 1

linka č. 10

náhradní zastávky:

trasa půlmaratónu:

linka č.8

Neobsluhované zastávky: Tř. Míru, U Grandu, Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Výzkumný ústav, Ul. Svobody, S.K. Neumanna,
Židov,točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova, Husova, Na Haldě, Na Bukovině, Zlatá štika, Krajský úřad, U Kapitána, Na Okrouhlíku,
U Kostelíčka ve směru do Pardubiček.

