Změny v provozu hromadné dopravy během oprav nadjezdu Kyjevská

Městská hromadná doprava
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•
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•
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•

linka 2 – jako jediná bude i nadále nabízet nepřestupní spojení s nemocnicí, bude se tak však
dít nově pouze každým druhým spojem. Spoje této linky budou střídavě ukončovány buď
právě před areálem PKN, kam spoje dojedou po objízdné trase přes nadjezd v Černé za Bory,
anebo budou alternativně trasovány ulicí Ke Kamenci (s obsluhou zastávky Štrossova), z níž
pak zamíří zpět do centra.
linka 12 – z centra Pardubic bude vedena ulicemi Dašická a Staročernská do zast. Holandská a
dále ve svých obvyklých trasách (Drozdice/Mnětice/Černé za Bory), v některých časech bude
zajíždět k Foxconnu jako kapacitní posila. Zajistí rovněž nabídku v ulici Dělnická.
linka 27 – po průjezdu okružní křižovatkou u Černé bude vedena přes Zámeček do zastávky
Zdravotnická škola, nemocnici tedy během rekonstrukce nadjezdu Kyjevská vynechá
linka 28 – bude při výjezdu z města vedena přes zastávku Štrossova a dále taktéž po II/322
(přes Slovany) s tím, že spoje směřované do Hostovic pojedou z kruhového objezdu rovnou
do zastávky Holandská, spoje vedené do Veské naopak železniční trať nebudou nadjíždět
vůbec
linka 22 – nebude v provozu
linka 19 – dočasně zprovozněná linka, která zajistí svoz a rozvoz žáků pro základní školu v
Pardubičkách
linka 99 – linka nočního provozu se po obsluze Černé za Bory do centra vrátí zpět přes
Slovany
linka 1 – rovněž ovlivněna výlukou, vlivem nové nabídky pro Slovany (linky 2, 12, 27 a 28)
bude tato vedena pouze v relaci Jesničánky – střed města a zpět

Spoje linek 2, 12, 27 a 28 zastaví ve Slovanech na všech nácestných zastávkách vyjma Slovany,točna,
která zůstane po dobu uzavírky nadjezdu Kyjevská bez obsluhy. Uvedené linky zastaví rovněž na
zastávce Černá za Bory,odb.žel.zast., která tak bude přestupní pro cesty z místních částí MO
Pardubice IV a VIII do oblasti nemocnice (např. Mnětice>Nemocnice, Hostovice>Zámeček atp.).

Autobusové linky č. 650608 a č. 650609, zajišťované společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY
Autobusy společnosti ARRIVA, zajišťující spojení Pardubic s okolními obcemi, nebudou v době
uzavírky obsluhovat zastávku Pardubice, nemocnice. Spoje obsluhující zastávky Pardubice,.Zámeček",
„Pardubice,Černá za Bory,silo" a „Pardubice, Černá za Bory,pošta" se u zastávky Pardubice,,Zámeček
otočí na kruhovém objezdu a pojedou zpět do Černé za Bory
Obousměrná objízdná trasa pro autobusy:
po sil. II/355 - Černá za Bory - sil. III/2983 (nadjezd) - sil. II/322 ul. Staročernská - sil. II/355 - ul.
Dašická - sil. I/36 a dále dle trasy v jízdních řádech. Spoje obsluhující zastávky „Pardubice, Karla IV" a
„Pardubice,Štrossova" pojedou po sil. I/36 - MK ul. Dašická - ul. Ke Kamenci a ul. Štrossova a dále dle
trasy v jízdních řádech.

