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Objízdné trasy
Prosíme o bedlivé sledování aktuálního dopravního značení
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ČERVENÁ OBOUSMĚRNÁ TRASA

ZE SMĚRU:
Od Bechyně, Týna nad Vltavou směrována s cílem ul. Chýnovská, ul. Soběslavská, Pelhřimov, Č. Budějovice
Od Sídliště Nad Lužnicí, Černých mostů bude směrována s cílem Bechyně, Týn nad Vltavou

MODRÁ JEDNOSMĚRNÁ TRASA

ZE SMĚRU:
Od Sídliště Nad Lužnicí, Černých mostů bude směrována s cílem Centrum

ZELENÁ OBOUSMĚRNÁ TRASA

ZE SMĚRU:
Od Sídliště Nad Lužnicí, Černých mostů bude směrována s cílem Praha, Písek, Pražské sídliště
Od Prahy, Písku, Pražského a Náchodského sídliště směrována primárně přes I/19 a Čekanice
nebo od nám Fr. Křižíka přes ul. Na Parkánech a následným napojením na červenou trasu s cílem ul. Chýnovská, ul. Soběslavská

Poznámka: pro směr od Sídliště Nad Lužnicí s cílem Praha, Písek, Pražské sídliště doporučujeme alternativně využívat neznačenou
trasu I/3 - D3 (úsek bez časové známky) - I/19, tuto trasu lze využít v obou směrech
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Objízdné trasy autobusových linek MHD
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POLOHA NÁHRADNÍCH ZASTÁVEK MHD

1 Na Parkánech
2 Křižíkovo náměstí
4
3 Linka č. 60
4 Údolní ulice

Závěrečná etapa rekonstrukce Budějovické ulice si opět vyžádá
změny ve vedení většiny linek MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá
nad Lužnicí. Dopad na vedení spojů a časové polohy spojů bude ve
stejném rozsahu jako v roce 2020. Článek popisuje vedení linek,
jak budou po dobu uzavírky na trasách změněny. Vlivem uzavírky
dojde k prodloužení časů spojů a také k některým časovým posunům. Snahou je zachovat v maximální míře rozsah MHD a obsloužit všechny oblasti s min. změnami. Ne vždy to ale bude možné!

Linka č. 10

Provoz zachován v rozsahu každoročních letních prázdninových
jízdních řádů.
- Ze zastávky Sídliště Nad Lužnicí střed po trase až do zastávky Autobusové nádraží (AN). Po
třídě 9. května do náhradní zastávky Křižíkovo nám. (stávající
zastávka linek 60 a 61 u Integra), dál do zastávky U Reálky a
zpět na obvyklou trasu směrem k
nemocnici.
- Ze zastávky Nemocnice
hl.vchod do zastávky Písecké
rozcestí po trase, dále z Píseckého rozc. do náhradní zastávky Na
Parkánech a dál po objížďce (Na
Parkánech, Bechyňská, Lužnická)
do náhradní zastávky Údolní a
do zastávky AN zpět na obvyklou
trasu směrem na Sídliště Nad
Lužnicí.

Linky č. 11, 13, 16 a 17

Platit budou dvě varianty
objízdné trasy.
- První varianta je shodná
s objízdnou trasou linky č.10.
Bude platit ve všední dny pro
vybrané spoje hlavně v ranních
a večerních hodinách, kdy už
není v provozu linka 10, a také
pro vybrané spoje v sobotu
a v neděli.
- Pro ostatní spoje bude platit
objízdná trasa po mostě
přes Jordán:
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- Z oblasti S. Ústí po trase
do zastávky AN. Dále po objížďce
po Valdenská – most přes ČD
– Vodňanského, Blanická, Soví,
Průběžná, Košínská – most přes
Jordán – Čsl. armády do zastávky
Písecké rozcestí zpět na obvyklou
trasu směrem do Klokot.
- Obdobně zpět z Klokot po trase do zastávky Písecké rozcestí
a dále po objížďce po ulici Čsl.
armády – most přes Jordán –
Košínská, Průběžná, Budovcova – most přes ČD – Valdenská
do zastávky AN, dále po obvyklé
trase směrem na S. Ústí.

Linka č. 14

- Ve směru z Klokot po trase
do zastávky Písecké rozcestí. Dále do náhradní zastávky
Na Parkánech a dál po objížďce (Na Parkánech, Bechyňská,
Lužnická) do náhradní zastávky
Údolní a do zastávky Černé mosty zpět na obvyklou trasu
směrem na S. Ústí.
- Ve směru ze S. Ústí pojede
po trase do zastávky Černé mosty, dále pak po třídě 9. května
do náhradní zastávky Křižíkovo
náměstí (stávající zastávka linek
60 a 61 u Integra) a dál do zastávky U Reálky zpět na obvyklou
trasu směrem do Klokot.

Linky 20 a 21

- Z oblasti Čekanic po trase až

do zastávky AN, dále po třídě
9. května do náhradní zastávky
Křižíkovo nám. (stávající zastávka linek 60 a 61 u Integra) a dál
do zastávky U Reálky zpět na obvyklou trasu směrem
do Náchoda.
- Směrem z Náchoda do zastávky
Náchodské sídliště do náhradní
zastávky Na Parkánech a dál
po objížďce ulicí Na Parkánech
do zastávky Kotnov a dále ulicemi Bechyňská, Lužnická,
do náhradní zastávky Údolní
a dále na AN zpět na obvyklou
trasu směrem do Čekanic.

Linka 30

- Z Měšic po trase až do zastávky
AN, dále po třídě 9. května
do náhradní zastávky Křižíkovo
náměstí (stávající zastávka linek
60 a 61 u Integra) a dál
do zastávky Na Parkánech
zpět na obvyklou trasu směrem
na Horky a dál.
- Z Větrov po trase do zastávky
Švehlův most. Pak po objízdné
trase Bechyňská, Lužnická (náhradní zastávka U Mostu),
do náhradní zastávky Údolní)
a dál na AN a zpět na obvyklou
trasu směrem do Měšic.

Linka č. 31

- Uzavírka se dotkne pouze jednoho ranního spoje. Ten bude
veden opačně ze zastávky Na
Parkánech a Kotnov přes Lužnické údolí do zastávky U Přibíků a
dále pak až do zastávky AN, dále
pod linkou č. 10 pokračuje do zastávky Sídliště Nad Lužnicí střed.

Linka č 60

- Z Maredova vrchu na AN
po trase až do zastávky Křižíkovo

nám., dále pokračuje do náhradních zastávek Na Parkánech
a Kotnov. V tomto směru vynechá zastávky U Střelnice, Tržní
náměstí a Žižkovo náměstí.
Ze zastávky Kotnov bude pokračovat po trase do Čelkovic.
- Z Čelkovic pojede po trase přes
Žižkovo náměstí do zastávky
U Střelnice. Dále pak po objízdné
trase přes ulice Na Parkánech,
Bechyňská, Lužnická a Údolní
na AN, případně dál po trase
na Maredův vrch. (Důvodem
vynechání zastávek Žižkovo
nám., Tržní nám. a U Střelnice je
zrychlení spojů tak, aby prodloužený směr po objízdné trase nenarušil časové polohy linky
č. 60 a následně i linky č. 61.
Na vynechané zastávky bude
možné v případě nutnosti dojet
autobusem při zpáteční cestě a
bude umožněno v autobuse zůstat až do požadované zastávky.)

Linka č. 61

- z Maredova vrchu na AN
po trase. Odtud bude změněno
vedení linky přes Husovu
a Údolní ulici do zastávky
U Přibíků a dále po zastávkách
a trase linky až do zastávky
Žižkovo náměstí. Zde bude tento
směr ukončen a autobus pojede
ze Žižkova náměstí zpět po trase
až do zastávky U Přibíků. Dále
bude pokračovat ulicí Údolní
a dále až na AN, případně
po trase až do zastávky
Maredova.

Linky č. 12, 40 a 50

- Provoz se nemění a zůstává
beze změn.
Petr Pistulka,
zástupce ředitele divize AD – MHD Comett Plus

