
ZMENY V MHD 
v období júl – august 2019 

 
Rekonštrukcia križovatky ulíc Levočská – Obrancov mieru – V. Clementisa a mosta cez rieku Torysa na Levočskej 

ulici vyvoláva potrebu zmeny organizácie MHD oproti zverejnenému cestovnému poriadku pre prázdninové 

obdobie.  

 

1. Obdobie 1. 7. – 4. 7. 2019  (pondelok – štvrtok) 
Premávka podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň – prázdniny. 

 

2. Obdobie 5. 7. – 31. 8. 2019 (všetky typy dňa) 
Výluka trolejbusovej dopravy z križovatky ulíc Levočská – Obrancov mieru – V. Clementisa a mosta cez rieku 

Torysa na Levočskej ulici. 

Zmeny v trasovaní a intervaloch liniek. 

linka trakcia interval trasa 

4 trolejbus 

Bez zmeny 

(20 min.) 

Pod Šalgovíkom – Arm. Gen. Svobodu - Solivarská - Žel. stanica – 

Hlavná – Sabinovská – Bajkalská (obratisko Sídlisko III) a späť 

Úsek trasy Sekčov – centrum mesta (Trojica) bez zmeny trasy a odchodov spojov 

Odchody: 
Zo zast.  „Pod  Šalgovíkom“  – bez zmeny 

Zo zast  „Bajkalská“ – pozri cestovný poriadok 

8 trolejbus 

Bez zmeny 

(20 min.) 

Sibírska – Arm. Gen. Svobodu - Solivarská - Žel. stanica – Hlavná – 

Sabinovská – Bajkalská (obratisko Sídlisko III) a späť 

Úsek trasy Sekčov – centrum mesta (Trojica) bez zmeny trasy a odchodov spojov 

Odchody: 
Zo zast.  „Sibírska“  – bez zmeny 

Zo zast  „Bajkalská“ – pozri cestovný poriadok 

38 autobus 
Bez zmeny 

(20 min.) 
Trasa a odchody - bez zmeny 

2 autobus 

60 min 

DJZ – Hlavná – Trojica – Levočská - Obrancov mieru – 17. 

novembra – Škultétyho – Č. most (možný prestup na iné linky do 

centra mesta)  

V opačnom smere zo zast. V. pošta 

Lokalita Sabinovskej ulice - doplnená spojmi liniek 4 a 8 

Lokalita Budovateľskej ulice – obsluhovaná linkami 5, 7, 42 

Odchody: 
Zo zast.  „DJZ“ - celá hod. 36min. 

Zo zast  „V. pošta “ - celá hod. 10min. 

5 trolejbus 

60 min. Budovateľská – Hlavná – Sabinovská – Dúbrava a späť 

Odchody: 

Zo zast  „Dúbrava “ - celá hod. 27min. 

Zo zast.  „Budovateľská“ – spravidla celá hod. 04min. (pozri 

cestovný poriadok) 

Lokalita Sabinovskej ulice - doplnená spojmi liniek 4 a 8 

Lokalita Budovateľskej ulice – obsluhovaná linkami 5, 7, 42 

5D Zrušená a nahradená linkou 5 

7 trolejbus 
Bez zmeny 

(30-60min) 

Trasa - Bez zmeny 

Odchody - zmeny v priebehu celého dňa - pozri cestovný poriadok 



NÁHRADNÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA 
za presmerované linky č. 4 a 8 v úseku Sídlisko III – centrum mesta 

linka trakcia interval trasa 

X autobus 
15-20 min 

Sídlisko III – Volgogradská – V. Clementisa – Levočská 

(Poliklinika) – Trojica – Hlavná – Žel. stanica a späť 

Odchody: pozri cestovný poriadok 
 

 

Navyše v dňoch 5. 7. – 7. 7. 2019 (piatok /štátny sviatok/ - nedeľa) 
Úplná uzávierka železničného priecestia na Levočskej ulici. 

Autobusové linky MHD obojsmerne premávajú po obchádzkovej trase ...Obrancov mieru  - Požiarnická ul.... 

Podrobnejšie informácie budú doplnené pred termínom uzávierky. 

 

Doplňujúce informácie 
➢ Pre obdobie 5. 7. – 31. 8. 2019 budú na dotknutých zastávkach vyvesené cestovné poriadky s upraveným 

cestovným poriadkom podľa tohto oznamu. 

➢ Zmeny v trasovaní sú zavedené so snahou o minimalizáciu počtu prestupov cestujúcich a maximálnym možným 

nasadením vozidiel s klimatizáciou. 

➢ Priame prepojenie lokality Sídliska III (bez prestupu) so sídliskom Sekčov zabezpečuje linka 38. 

➢ Priame prepojenie lokality Sídliska III (bez prestupu) so železničnou stanicou zabezpečujú linky 38 a X. 

➢ Cestujúcim z okolia Bajkalskej ulice a severnej časti Prostějovskej ulice odporúčame využívať trolejbusové linky 

4 a 8 premávajúce cez Sabinovskú ulicu (nástupná a výstupná zastávka „Bajkalská“). 

➢ Linka č. 31 na trase Sídlisko III – Sekčov – Šváby – Delňa -  nebude v roku 2019 premávať, kvôli zvýšeným 

nárokom na výpravu počas výluky. 

➢ Linky, ktoré v tomto ozname nie sú uvedené, premávajú bez zmeny, podľa zverejneného cestovného poriadku. 

➢ V prípade potreby ďalšie informácie poskytneme na telefónnych číslach 051/ 7470 204, 7470 268. 
 

DPMP, a.s. 


