
  

 

  9. 5. 2016 – cca 15. 12 .2016   
 
 

Vážení cestující, 

od 9. května 2016 přibližně do poloviny prosince 2016 je pro veškerou dopravu, uzavřena jediná spojnice mezi Komenského náměstím a Žerotínovým 

náměstím. Most na Podklášteří bude v rámci této uzavírky vystavěn zcela nový. Nový most bude mít větší šířku vozovky i chodníků než původní. Na 

uzavírku naváže i omezení provozu na Komenského náměstí, které by se ale významně nemělo dotknout městské dopravy. 

Vzhledem ke vzdálenosti k nejbližšímu silničnímu mostu bylo nutné změnit trasování a směry některých linek. V  maximální míře bylo zachováno stávající 

trasování. Výlukové opatření má tyto základní změny:  

- linka 10 je provozována pouze v úseku Poliklinika – Karlovo náměstí (a zpět) 

- linka 11 je v úseku Karlovo náměstí – Týn vedena ve stávající trase obousměrně „pravou větví“ (přes zastávky Atom hotel a Kaufland) , z Týna pak 

obsluhuje Podklášteří jednosměrným objezdem přes zastávky Palackého, Sýpky, Račerovická, Na Příkopech, Koutkova, Nová. Spoje pak pokračují 

ze zastávky Týn zpět na Karlovo náměstí. 

- linka 5 - vybrané spoje (odjezdy z náměstí 1x za hodinu cca ve třičtvrtě) pokračují ze zastávky Týn bez přestupu jako linka 11, objezdem Podklášteří 

ve výše uvedeném směru a pořadí (tyto spoje neobsluhují zastávku Koutkova). Po návratu na zastávku Týn pokračují opět jako li nka 5 až do 

Boroviny. 

- linky 21 a 31 mají změněné trasy, sledujte proto jejich jízdní řády nebo níže přiložené schéma. 

Dle aktuální dopravní situace je možné, že v některých částech Týna bude docházet ke kolonám. Prosíme proto cestující o shovívavost. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

UZAVÍRKA PODKLÁŠTERSKÉHO MOSTU 

ⓘ www.doprava-trebic.cz   facebook.com/madtrebic 



JAK SE DOSTAT NA PODKLÁŠTEŘÍ 

 Karlovo náměstí 

 
všechny spoje - společné stanoviště s linkami 4 a 5 

 
vybrané spoje v zastávce Týn pokračují jako linka 11 

 
(změna trasy) - společné stanoviště s linkami 12 a 31 

 
(změna trasy) 

 

odjezdy z Karlova náměstí (pracovní dny)          včetně změn od 23. 5. 2016 

  5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20    

 4:28 5:50 6:53 7:53 8:45 9:45  11:45* 12:45* 13:53 14:53 15:53 16:45 17:45 18:45 20:15 21:15 22:15 

   7:18 
7:31  
7:37 

              

    7:25  10:05      16:08 16:15 17:17     
* - v tomto spoji je potřeba v zastávce Týn přestoupit na jiný autobus (jede hned) 

odjezdy z Karlova náměstí (pracovní dny - prázdniny)         

 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 16:20 17:20 18:20    

 5:50   8:45 9:45 10:45  12:45 13:53    15:50 16:45 17:45 18:45 20:15 21:15 22:15 

   7:25  10:05        16:15 17:17      

 

 


