TISKOVÁ ZPRÁVA
Výluka trolejbusové dopravy na Střekově
Ústí nad Labem - Z důvodu postupujících prací na protipovodňových opatřeních bude v období
od 9. června do 30. června 2013 přerušen v pracovní dny provoz trolejbusových linek číslo 60
a 62 na Střekov.
Linky číslo 60 a 62 budou ukončeny na Mírovém náměstí. V úseku Divadlo – Malá Hradební –
Hlavní nádraží – Kamenný Vrch – Karla IV. – Kamenný Vrch – Mírové náměstí – Revoluční
bude zavedena mimořádná linka číslo X, která nahradí zmíněné linky. Interval na linkách číslo
60 a 62 zůstane beze změny v úseku Mírové náměstí – Mírová – Mírové náměstí a Mírové
náměstí – Globus – Mírové náměstí.
Náhradní autobusová linka číslo X bude v oblasti Střekova posílena na interval 5 minut (období
od cca 6 do 8 a od 13.30 do 18 hodin) a každých 8 minut v době dopoledního sedla (období
od cca 8 až do 13.30 hodin). Večer po 18 hodině bude interval 10 minut a od cca 21 hodin
do konce provozu pak 30 minut. Z důvodu velké četnosti spojů linky číslo X nebudou tyto spoje
v období od 5 do 19 hodin navazovány na trolejbusové linky číslo 60 a 62. V období po 19
hodině budou všechny spoje navázány u Divadla ve směru na Střekov a na Mírovém náměstí
ze Střekova na pokračující spoje trolejbusů. Všechny přípojné spoje v oblasti Střekova budou
vyznačeny v jízdních řádech poznámkami M (linka číslo 60 na Mírovou) a G (linka číslo 62
ke Globusu).
Přestupní bod ve směru na Střekov je zastávka Divadlo – trolejbusy dále pojedou i s cestujícími
na Mírové náměstí kde skončí. Ze Střekova bude možné přestoupit na Mírovém náměstí
a autobus linky bude končit v zastávce Revoluční.
V sobotu a neděli budou v tomto období linky číslo 60 a 62 provozovány v celých trasách
v autobusovém provozu bez omezení.

V Ústí nad Labem dne 20 května 2013. Za DPmÚL, a.s. Ing. Magda Pejšová - tisková mluvčí

