Opatření v provozu MHD v případě vyhlášení evakuace II. zóny 1 100 m

Opatření v provozu MHD v případě vyhlášení evakuace I. zóny 600 m
(v závorce je uvedena 2. varianta změny v provozu MHD závislá na místě nálezu munice):
spoje linky č. 2 budou vedeny z nám. Republiky obousměrnou odklonovou trasou ul. Hradeckou a
Bělehradskou na zast. Polabiny,točna,
spoje linek č. 3 a 33 z L. Bohdaneč (UMA,točna) ukončí na zast. Tř. Míru (Masarykovo nám.);
výchozí zast. ve směru do L. Bohdaneč bude Masarykovo nám.,
linka č. 4 v době rekonstrukce tř. Míru nebude provozována, (potom bez omezení),
spoje linek č. 13 a 21 budou vedeny z nám. Republiky obousměrnou odklonovou trasou ul.
Hradeckou a Bělehradskou na zast. Polabiny,Sluneční,
spoje linky č. 6 ve směru:
• do Ohrazenice (Polabin,Sluneční) pojedou dle JŘ na Masarykovo nám., dále po odklonové
trase ul. Hradeckou a Bělehradskou na zast. Polabiny,Okrajová a dále dle JŘ,
• na Duklu pojedou ze zast. Polabiny,Sluneční odklonovou trasou ul. Bělehradskou, Hradeckou,
na zast. Masarykovo nám. a dále dle své trasy,
spoje linky č. 8, které mají výchozí a cílovou zastávku Hl. nádraží, budou vedeny v trase Dubina Masarykovo nám.,
spoje linky č. 8, které obsluhují Svítkov, a spoje linky č. 88 budou v obou směrech vedeny v trase
Masarykovo nám. – 17. listopadu – Teplého – Závodiště a dále po své trase; v případě uzavření
nadj. u Parama budou linky č. 8 a 88 provozovány pouze v úseku Dubina – Masarykovo nám.,
spoje linky č. 9 budou vedeny obousměrně z Masarykova nám. ul. Hradeckou a Bělehradskou na
zast. Rosice,Kréta a dále dle JŘ (var. 2: spoje ukončí na zast. Polabiny,Sluneční) – zpět po
shodné trase,
spoje linky č. 10 ze zast. Dukla,nám. (var. 2: U Kapitána) budou vedeny obousměrně po tř. 17.
listopadu na Masarykovo nám. a dále po své trase; spoje linky č. 10, které končí a začínají na Hl.
nádraží, budou mít konečnou a výchozí zast. Masarykovo nám.,
spoje linky č. 12 budou vedeny v trase Úhřetice (Černá za Bory) - Masarykovo nám.,
všechny spoje linky č. 15 budou vedeny ze zastávky Závodiště obousměrnou odklonovou trasou
ul. Teplého, 17. listopadu na točnu Závodu míru a zpět; (var. 2: v případě uzavření nadjezdu u
Parama nebude linka č. 15 provozována),
spoje linek č. 16, 17 a 24 budou mít v Pardubicích konečnou a výchozí zast. Masarykovo nám.,
spoje linky č. 18 budou vedeny obousměrně ze zast. 17. listopadu přes Masarykovo nám., ul.,
Hradeckou a Bělehradskou na zast. Polabiny,Okrajová a dále po své trase,
spoje linek č. 22 a 28 mohou mít náhradní výchozí a konečnou zast. K Polabinám,
spoje linky č. 23 budou vedeny obousměrně ze zast. Závodiště ul. Teplého a po tř. 17. listopadu
na Masarykovo nám., dále ve své trase; spoje linky č. 23, které končí a začínají na Hl. nádraží,
budou mít konečnou a výchozí zast. Masarykovo nám.; spoj linky č. 23, který končí na zast.
Polabiny,Sluneční, pojede z Masarykova nám. ul. Hradeckou na zast. Polabiny,Sluneční,
linky č. 14, 23, 24 a 25 nebudou v případě uzavření nadjezdu u Parama provozovány,
spoje linky č. 26 budou vedeny na náhradní konečnou a výchozí zast. Autobusové nádraží,
spoje linky č. 98 budou vedeny ze zastávky Palackého ul. K Polabinám, Hradeckou na zastávku
Bělehradská a dále po své trase přes Ohrazenici na Polabiny,Sluneční a odklonem ul.
Bělehradskou a Hradeckou na zast. Masarykovo nám. a dále po své trase,
spoje linky č. 99 budou vedeny ze zastávky Dukla,vozovna, ul. 17. listopadu na Masarykovo nám.
a dále po své trase až na Masarykovo nám., odkud pokračují ul. 17. listopadu a Teplého na zast.
Dukla,vozovna,
linka č. 910:
• ranní spoj bude veden ze zast. Palackého odklonovou trasou ul. Hradeckou a Bělehradskou ul.
na zast. Polabiny,Okrajová a dále po své trase,
• odpolední spoj bude veden ze zast. Polabiny,Sluneční odklonovou trasou ul. Bělehradskou a
Hradeckou na Masarykovo nám. a dále po své trase,
spojů linek č. 1, 5, 7, 11 a 27 se opatření netýká, neboť jejich trasa není v evakuační zóně.

(v závorce je uvedena 2. varianta změny v provozu MHD závislá na místě nálezu munice):
bude ukončen provoz linek č. 14, 15, 23, 24, 25 a 26,
spoje linek č. 2, 3, 33, 4, 9, 12, 16 a 17 budou vedeny po shodných odklonových trasách, jako
v případě zóny 600 m (od 1.4.2015 bude linka č. 4 vedena bez omezení),
spoje linek č. 5, 7 a 27 budou obousměrně vedeny ze zast. Na Spravedlnosti (Zborovské nám.) na
náhradní konečnou a výchozí zast. Jesničánky,točna,
spoje linek č. 13 a 21 budou obousměrně vedeny z nám. Republiky, ul. Hradeckou a Bělehradskou
na zast. Polabiny,Sluneční (var. 2: Polabiny,točna),
spoje linky č. 6 ve směru:
• do Ohrazenice pojedou dle JŘ na Masarykovo nám. a dále po odklonové trase ul. Hradeckou a
Bělehradskou na zast. Polabiny,Sluneční (var. 2: Polabiny,točna a Polabiny,TÚ) a dále dle JŘ,
• na Duklu pojedou ze zast. Polabiny,Sluneční (var. 2: Polabiny,TÚ a Polabiny,točna) odklonovou
trasou ul. Bělehradskou a Hradeckou na zast. Masarykovo nám. a dále po své trase; ukončí na
zast. Dukla,nám. (var. 2: Dukla,točna),
všechny spoje linky č. 8 a 88 budou vedeny pouze v trase Dubina – Masarykovo nám. a zpět
v jednotném intervalu (10 - 20 min.),
spoje linky č. 10 ze zast. U Kapitána budou obousměrně vedeny Staňkovou ul., kde obslouží
náhradní zastávku příměstské dopravy Staňkova před vchodem do školy a dále odklonovou trasou
ul. Čs. armády, Teplého a 17. listopadu na Masarykovo nám. a dále po své trase; spoje linky č. 10,
které končí a začínají na Hl. nádraží, budou mít konečnou a výchozí zast. Masarykovo nám.,
spoje linky č. 18 budou vedeny obousměrně ze zast. 17. listopadu přes Masarykovo nám. ul.,
Hradeckou, Bělehradskou, Kosmonautů a Karla Šípka na zast. Polabiny,TÚ a dále po své trase,
spoje linek č. 22 a 28 budou mít náhradní výchozí a konečnou zast. K Polabinám,
pro spoje linky č. 98 bude náhradní výchozí a konečná zastávka Dukla,nám. (var. 2: Dukla,točna),
spoje budou vedeny ze zastávky Palackého, Hradeckou a Bělehradskou ul. na zastávku
Bělehradská a dále po své trase přes Ohrazenici na Polabiny,Sluneční a odklonem ul.
Bělehradskou, Hradeckou na zast. Masarykovo nám. a dále po své trase na konečnou zast.
Dukla,nám. (var. 2: Dukla,točna) (Duklu nám., DP a Svítkov neobsluhuje),
spoje linky č. 99 budou mít náhradní výchozí a konečnou zast. Masarykovo nám., (nebudou
obsluhovat zast. Palackého, Autobusové nádr., Hl. nádraží a Dukla,vozovna),
spoj linky č. 910:
• ranní bude mít výchozí zast. Kpt. Nálepky (var. 2: Dukla,nám.) a ze zast. Palackého bude
veden odklonovou trasou ul. Hradeckou a Bělehradskou ul. na zast. Karla Šípka a dále dle JŘ,
• odpolední bude veden ze zast. Polabiny,TÚ odklonovou trasou ul. K. Šípka, Bělehradskou a
Hradeckou na Masarykovo nám.; ukončí na zast. Kpt. Nálepky (var. 2: Dukla,nám.).

Opatření v provozu MHD v případě vyhlášení evakuace při převozu
munice na místo zneškodnění:
Pokud není uvedeno jinak, bude omezení shodné s evakuační zónou č. II.
linka č. 6 bude vedena ze zast. Krematorium (var. 2: U Kapitána) na náhradní točnu v Jesničánkách
a zpět ve stejné trase,
linka č. 10 bude vedena ze zastávky U Kapitána obousměrnou odklonovou trasou ulicí Jana
Palacha a 17. listopadu na Masarykovo nám. a dále ve své trase,
pro linku č. 98 bude náhradní výchozí a konečná zastávka Zborovské nám., spoje budou vedeny ze
zastávky Palackého, ul. Hradeckou a Bělehradskou na zastávku Bělehradská a dále po své trase
přes Ohrazenici na Polabiny,Sluneční a odklonem ul. Bělehradskou a Hradeckou na zast.
Masarykovo nám. a dále po své trase na konečnou zast. Zborovské nám.,
spoje linky č. 99 budou mít náhradní výchozí a konečnou zast. Masarykovo náměstí.

Spoje linek vedených po odklonových trasách obsluhují všechny nácestné
zastávky na odklonové trase.

