INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

POZOR ZMĚNA!
Vážení cestující,
v období od 4. 4. 2011 do cca konce listopadu 2011 proběhne rekonstrukce průtahu Moravským Krumlovem
od kruhového objezdu po autobusové nádraží a to v následujících etapách:
1. etapa od 4 . 4. do 10. 4. 2011 - od zámku po náměstí TGM
•
•
•

Platí běžné jízdní řády. Spoje linek 432, 440, 441, 442, 443, 444 a 445 jsou mezi náměstím a kruhovým objezdem vedeny obousměrně
odklonem ulicemi Růžová a Palackého.
Zastávka Mor. Krumlov, nám. pro směr k zámku je přesunuta před budovu Komerční banky (bývalá zastávka linky M. Krumlov – JE
Dukovany).
Zastávka Mor. Krumlov, nám. pro směr k aut. nádraží je přesunuta naproti budově Komerční banky na parkoviště, které je v uvedenou dobu
mimo provoz.

2. etapa od 11. 4. do 31. 8. 2011 - od kruhového objezdu po náměstí TGM
–

•
•
•

•
•

•

•

Dochází ke změnám ve vedení linek 432, 440 (největší změny), 441, 442, 443, 444 a 445. Jízdní řády linek 164 a 446 se nemění.
Zastávka Mor. Krumlov, nám. je pro všechny spoje linek 432, 440, 441, 442, 443, 444 a 445 společná a nachází se před budovu Komerční
banky (bývalá zastávka pro spoje linky M. Krumlov – JE Dukovany)
Nově je pro výše uvedené linky zřízena zastávka Moravský Krumlov, Jatky na ulici Okružní. V této zastávce je u vybraných spojů linek
vedených ve směru od Rybníků zajištěn přestup na navazující spoj směrem k poliklinice. Stávající zastávka Moravský Krumlov, Jatky na ulici
Znojemské bude po dobu této etapy uzavírky zrušena.
Většina spojů linek 432, 440, 441, 442, 443, 444 je vedena z autobusového nádraží závlekem na náměstí. Linka 445 je na náměstí vedena
pouze ráno a dopoledne.
Dále je rozšířen provoz linek 441, 442 a 443 o úsek náměstí – železniční stanice. V tomto úseku zastavují linky na všech zastávkách po trase.
Nahrazují tak linku 440, která již nebude vedena ke všem vlakům! Zajištěny jsou autobusové přípoje ke všem vlakům linky S41, které
obsluhují železniční stanici v Moravském Krumlově.
V průběhu května dojde pravděpodobně k výstavbě terminálu u žel. stanice. Zastávka bude přesunuta o cca 200 metrů směrem k hlavní silnici
spojující Mor. Krumlov a Jezeřany-Maršovice. Doba na přestup mezi autobusy a vlaky tak bude delší, přestupní doby jsou již ve výlukových
jízdních řádech linek 440, 441, 442 a 443 platných od 11. 4. 2011 zahrnuty.
Prostudujte si prosím jízdní řády a trasy výše uvedených linek. Trasy linek jsou znázorněny v obrázku níže:

3. etapa od 1. 9. 2011 do cca konce listopadu 2011 - od nám. TGM po autobusové nádraží
•

Podrobnosti k této etapě uzavírky budou zveřejněny v průběhu srpna 2011.
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