
 

Z dôvodu čiastočnej uzávierky kruhového objazdu pri ZVL 
dôjde od 10.7.2016 (nedeľa) k zmene  

v trasách a odchodoch spojov niektorých liniek. 
 

Linka č. 10  
V smere Nemocnica – Sibírska premáva po trase ...Žel. stanica - Košická – Petrovianska 
(pod nadjazd ) – Jelšová – Jesenná – Švábska...;  

 na Sídlisku Sekčov sa upravujú spoje počas celého dňa 
 

Linka č. 19  
V smere Nemocnica – Solivar premáva po trase ...Žel. stanica – Solivarská – Arm. Gen. 
Svobodu, zast. „Lesnícka“... 

 v tomto smere linka nebude obsluhovať sídlisko Šváby, náhradnú dopravu 
z centra mesta zabezpečuje na Šváby linka č. 28 

 na Sídlisku Sekčov sa upravujú spoje počas celého dňa 
 

Linka č. 24  

V smere Haniska - Obrancov mieru premáva po trase ...ZVL - Petrovianska (pod nadjazd) 
– Košická – Žel. Stanica... 

 z Hanisky sa posúvajú spoje zo 600 na 555h, zo 633 na 628h a zo 700 na 655h. 
 

Linka č. 34  
V smere Sídlisko III - Pod Šalgovíkom premáva po trase ...Jilemnického - Košická – 
Petrovianska (pod nadjazd) – Jelšová – Jesenná – Švábska...; 
 

Linka č. 37 
Spoj zo zast. „Žel. stanica o 518h premáva po trase ...Žel. stanica – Solivarská – Arm. Gen. 
Svobodu, zast. „Lesnícka“... 

 vynechá zast. „Chalupkova“, „Švábska“, „Lomnická“ 
Spoj zo zast. „Žel. stanica o 620 sa posúva na 615h. a premáva po trase ...Žel. stanica - 
Košická – Petrovianska (pod nadjazd) – Jelšová – Jesenná – Švábska...; 
 

Linka č. N1  
V smere Sídlisko III – Solivar premáva po trase ...Žel. stanica - Košická – Petrovianska 
(pod nadjazd) – Jelšová – Jesenná – Švábska...; 
 

Linka č. N2  
V smere Sídlisko III - Pod Šalgovíkom premáva po trase ...Žel. stanica – Solivarská – Arm. 
Gen. Svobodu, zast. „Lesnícka“...... 

v tomto smere linka nebude obsluhovať sídlisko Šváby 
v soboty a nedele spoj o 2202h zo Sídliska III bude zachádzať na sídl. Šváby. 

 

Na obchádzkových trasách budú linkami obsluhované všetky zastávky na znamenie. 
V opačných smeroch uvedené linky premávajú bez zmeny trasy. 
 

Zastávka „Chalupkova“ v smere na Švábsku ul. bude zrušená. 
Zastávka „Košická“ v smere na Petroviansku ul. bude posunutá o cca 200m k žel. stanici 

a od 10.7.2016 bude obsluhovaná počas celého dňa všetkými prechádzajúcimi linkami 

MHD. 
 

Termín ukončenia čiastočnej uzávierky a tým aj uvedených zmien v MHD 
je plánovaný v marci 2017. 
Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. 
 

         Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 

VÁŽENÍ CESTUJÚCI 


