V sobotu 20.4.2013 se bude v centru Pardubic konat Pardubický vinařský půlmaratón.
DPMP a.s. přijal následující opatření v provozu MHD:
V době od 5:00 do 17:00 hod. bude pro MHD uzavřena tř. Míru, Sukova tř., nám.
Republiky, Smetanovo nám., Jahnova, Bubeníkova, Sakařova a Husova ulice. V té době
budou uzavřeny i dva jízdní pruhy Hradecké ulice od křižovatky se Sukovou tř. ke křižovatce
s Bělehradskou ulicí.
Po dobu konání závodů se nebudou obsluhovat zastávky: Tř. Míru, U Grandu, Sukova, Nám.
Republiky, Karla IV., Židov,točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova, Husova, Zlatá štika, Na Haldě,
Na Bukovině, Krajský úřad, Univerzita, Na Okrouhlíku a U Kostelíčka ve směru do Pardubiček, Zimní
stadion a Stavařov ve směru do Polabin.
Obousměrné odklonové trasy linek MHD:
Linka č. 1 – z Jesničánek bude vedena po své trase na 17. listopadu – Palackého (náhrada za Tř. Míru)
– po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici – obslouží zastávku
Slovany,Dašická a dále po své trase.
Linka č. 2 – z Polabin,točny bude vedena po své trase na Hl. nádraží a dále po rychlodráze, kde
obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zastávku Štrossova (v opačném směru i
zastávku U Kostelíčka) a dále po své trase.
Linka č. 3 - ve směru do L. Bohdaneč jede po odklonové trase ul. kpt. Bartoše, Bělehradskou a dále po
své trase. Na odklonové trase zastavuje na všech zastávkách včetně zastávky Hl. nádraží, Albert HM.
Linka č. 5 – z Dukly bude vedena po své trase na 17. listopadu – Palackého (náhrada za Tř. Míru) a
dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Na Drážce a dále po své trase.
Linka č. 6 – z Dukly nám. bude vedena po své trase na zast. Výzkumný ústav, projede na rychlodráhu,
kde obslouží zast. Hlaváčova, projede část Palackého tř., ve svém směru obslouží zastávku
Masarykovo nám. a dále po své trase.
Linka č. 8 – z Dubiny bude vedena po své trase na zast. K nemocnici – na rychlodráze obslouží
zastávku Hlaváčova – ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Dubinu i zast.
Palackého a dále po své trase.
Linka č. 9 – z Hůrek bude vedena po své trase na zast. Dubina, centrum – obslouží zast. Na Drážce,
K nemocnici a na rychlodráze zastávku Hlaváčova, ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a
ve směru na Hůrka i zast. Palackého a dále po své trase.
Linky č. 10 a 16 – spoje v obou směrech vynechají zast. Univerzita a ve směru do Polabin i zastávky
Stavařov a Zimní stadion. Objízdná trasa je vedena Hradeckou ul. na točnu Cihelna a dále po své trase.
V obou směrech obslouží zastávku Hradecká jako náhradní zastávku za zast. Univerzita.
Linka č. 11 – z Dubiny,sever bude vedena po své trase na zast. Na Drážce a dále po rychlodráze, kde
obslouží zastávky K nemocnici a Hlaváčova. Dále pojede po Palackého tř. na Masarykovo nám., kde
ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. Na Hradecké ulici ve směru do Polabin neobsluhuje
zast. Zimní stadion a Stavařov.
Linka č. 12 – bude vedena z Hl. nádraží – Palackého a ve svém směru zast. Masarykovo nám., na
objízdné trase po rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici, Štrossova a dále po své trase.
Ve směru na Hl. nádraží obslouží i zastávku U Kostelíčka.
Linka č. 13 – bude vedena ze Sluneční na zast. Palackého a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky
Hlaváčova a K nemocnici – obslouží zastávku Na Drážce a dále po své trase.
Linka č. 28 – ze Závodu míru bude vedena po Palackého tř., na rychlodráhu, kde obslouží zastávky
Hlaváčova, K nemocnici a Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Závodu míru obslouží i zastávku
U Kostelíčka.
Spoje linek č. 7, 10, 11, 14, 16, 17 a 23 – ve směru do Polabin neobsluhují zastávky Zimní stadion a
Stavařov.

