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ZMENY V PREMÁVKE MHD – REKONŠTRUKCIA MOSTA NA ŠKULTÉTYHO UL.
OD 7.

5. 2022

(SOBOTA)

Priamo dotknuté linky MHD:

Vážení cestujúci,
z dôvodu rekonštrukcie mosta bude od 7. mája 2022 prerušená premávka na časti
Škultétyho ul. Od uvedeného dátumu zároveň dôjde k zjednosmerneniu mosta
na Ul. Jána Pavla II. Zmeny sa výraznou mierou dotknú aj premávky MHD.
Zmeny v linkovom vedení MHD
02/03

– premáva v trase: Budovateľská – Štúrova – Čierny most (nástupisko Partizánska)

– DJZ – Trojica – Levočská (zmena označenia z 2 na 3) – Clementisova – Obrancov mieru –
Prešovská univerzita – Škultétyho – Čierny most – Železničná stanica.
03/02

– premáva v trase: Železničná stanica – Čierny most – Škultétyho – Prešovská

univerzita – Obrancov mieru – Clementisova (zmena označenia z 3 na 2) – Levočská –
Trojica – Veľká pošta – Štúrova – Budovateľská.
04, 08 – počas pracovných dní premávajú v posilnenom režime, bez zmeny trasy.
05, 5D, 07

– tieto linky sú obojsmerne presmerované na Železničnú stanicu. Úsek Štúrova

– Budovateľská nie je linkami 5 a 7 obsluhovaný.
38 – linka je zrušená, náhradou sú spoje liniek 4 a 8 s prestupom na linku 3.
30, 42, 43, N1
27

– presmerované na obchádzkovú trasu cez Partizánsku ul. (viď mapa).

(obojsmerne) a

(smer Kpt. Nálepku) vynechávajú zastávku Čierny most na

Masarykovej ul., obslúžia náhradnú zastávku Čierny most na Partizánskej ul.
27 – v smere na Hviezdnu premáva po trase Pod Kam. baňou – Pražská – Budovateľská –
Štúrova – Partizánska – DJZ. Zastávka Mestská hala v smere do centra mesta je zrušená.
30, 43, N1

– po trase navyše obslúžia zastávku Čierny most na Masarykovej ul.

V súvislosti s rekonštrukciou sa mierne menia aj cestovné poriadky ďalších liniek. Cestujúcim preto odporúčame pozorne
sledovať označenia vozidiel, cestovné poriadky na zastávkach a informácie zverejňované našimi informačnými kanálmi.
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