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Upozornenie na zmenu organizácie autobusovej dopravy a úpravu
zastávok MHD počas uzávierky ulice Odborárov
Od pondelka 16. 4. 2018 začnú rekonštrukčné práce na ulici Odborárov v Spišskej Novej Vsi,
pričom dôjde k úplnému vylúčeniu autobusovej dopravy na tejto ulici.
LINKY MHD
Príchod na železničnú stanicu:
bude presmerovaný cez ulicu Vajanského, kde bude zriadená náhradná zastávka určená len na výstup (pri
zdravotnom stredisku)
Odchod zo železničnej stanice smer centrum:
zastávka zrušená - cestujúci môžu na nástup využiť autobusovú stanicu, pričom odchody autobusov
z autobusovej stanice sa budú riadiť časom odchodu zo železničnej stanice.
PRÍMESTSKÉ LINKY:
zastávku železničná stanica nebudú obsluhovať vôbec, teda nástup a výstup cestujúcich bude len na
autobusovej stanici.
eurobus, a. s., DZ Sp. N. Ves

POZOR - ZMENA MHD OD 4. 3. 2018
Linka 810102, spoj 34 bude premávať v sobotu po trase
Aut. stanica (11:50) - Sídl. Tarča - Sídl. Východ - Aut. stanica (opačne ako doteraz)
Linka 810103, spoje 31, 59 budú premávať o 5 minút neskôr - o 14:35 hod.
Linka 810103, spoj 34 bude premávať o 2 minúty neskôr - o 15:01 hod.
Linka 810109, spoj 22 bude premávať aj v nedeľu a štátom uznaných sviatkoch (doteraz iba prac. dni)
Linka 810109, spoj 9 bude premávať o 2 min. skôr - 13:33 hod z dôvodu neskorého príchodu do Embraca.

Linka 810110, spoj 3 bude premávať o 5 min. skôr - 15:25 hod.
Linka 810111, spoj 5 bude pre malé využitie zrušený.
Linka 810113, spoj 9 bude premávať o 10 minút skôr - o 15:05 hod. - prípoj od rýchlika z Bratislavy.
Linka 810113, spoj 12 bude premávať o 7 minút skôr - o 15:27 hod. (doteraz 15:34)
Linka 810114, spoj 14 bude zrušený, nahradí ho linka MHD č. 9 s rovnakým odchodom a cieľovou
zastávkou Aut. stanica.
Linka 810114, spoj 7 nebude obsluhovať zastávky Radnica, Zimná a Sídl. Východ - ide aj MHD 15.
Linka 810115, spoj 21 bude zrušený - nulové využitie.
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