Upozornění pro cestující
Od pondělí 25.8.2014 od 8:00hod. dojde k úplné uzavírce ul. Drážďanská v Přípeři. Autobusové linky
č.515 010 Děčín,Krásný Studenec – Děčín,Maxičky a č.512 431 Děčín – Sněžník budou vedeny po objízdné
trase přes Bělou.
1) Linka č.512 431 bude vedena ze zastávky Děčín,Hlavní nádraží po objízdné trase do zastávky
Děčín,Zotavovna a dále do konečné zastávky Jílové,Sněžník. Zpět ze zastávky Děčín,Zotavovna po objízdné
trase do zastávky Děčín,Hlavní nádraží.
Na lince nebudou obsluhovány zastávky Děčín,Labské nábřeží; Děčín,Tyršův most; Děčín, U mostu;
Děčín,Přípeř,U přejezdu; Děčín,Přípeř a Děčín,Jalůvčí,rozcestí.
2) Linka č.10 bude u spojů na Jalůvčí vedena ze zastávky Hlavní nádraží po objízdné trase do zastávky Jalůvčí,
rozcestí a dále do konečné zastávky Jalůvčí. Na rozcestí u zastávky Zotavovna bude umožněn výstup cestujícím
z Maxiček u přenosného označníku. Zpět ze zastávky Jalůvčí po objízdné trase s obsloužením zastávky
Zotavovna (umožnění nástupu cestujících z Maxiček) do zastávky Hlavní nádraží.
Linka č.10 bude u spojů na Maxičky vedena ze zastávky Hlavní nádraží po objízdné trase do zastávky Maxičky
a dále do zastávky Jalůvčí, rozcestí - Jalůvčí. Zpět ze zastávky Jalůvčí - Jalůvčí,rozcestí po objízdné trase
s obsloužením zastávky Zotavovna (umožnění nástupu cestujících z Maxiček) do zastávky Hlavní nádraží.
Na lince č. 10 v průběhu objízdné trasy nebudou obsluhovány zastávky Labské nábřeží; Tyršův most; U mostu;
U přejezdu a Přípeř.
Zastávka Jalůvčí ve směru Hlavní nádraží bude obsluhována všemi spoji.
Od pondělí 25.8.2014 od 8:00hod. do 15.9.2014 jsou spoje z Maxiček kvůli objízdné trase na lince č.10
posunuty:
Pracovní den :
5:09hod., 5:59hod., (v 7,06hod. platí jen do 29.8.2014), 10:05hod., 14:15hod., 14:59hod., 16:59hod., 18:05hod.,
20:04hod., 22:43hod.
Sobota :
9:24hod., 16:12hod., 19:22hod., 22:39hod.
Neděle:
16:40hod., 19:40hod.
3) Vlivem objízdné trasy přes Bělou může na lince č.10 vzniknout zpoždění jednotlivých spojů na celé trase
linky. Děkujeme za pochopení.
4) Uzavírka platí do 15.9.2014
Dopravní podnik města Děčína, a.s.

