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Od soboty dochádza k zmenám v MHD na Moldavskej ceste.
Električky v úseku SOŠ automobilová – Krajský súd budú
dočasne zrušené.
KOŠICE: V súvislosti s projektom Modernizácie električkových tratí v sobotu vstupujú do
platnosti zmeny na električkových a autobusových linkách premávajúcich na Moldavskej
ceste.
Dopravný podnik mesta Košice informuje cestujúcu verejnosť, že v sobotu 3.2.2018 začína v rámci
stavby MET rekonštrukcia električkovej trate na Moldavskej ceste v úseku zastávok SOŠ
automobilová – Idanská – Zimný štadión – Krajský súd. V tejto súvislosti dochádza k zmenám
v prevádzke vybraných električkových a autobusových liniek.
Električkové linky 2, 3, 4, 7, R2, R6 a R8 budú premávať bez zmien. Električkové linky 6, R3, R4 a
R7 budú dočasne zrušené, resp. nahradené inými spojeniami v rámci systému MHD. Električkové
linky 5 a R1 nahradia autobusy. Obnoví sa prevádzka električkovej linky 9 v skrátenej trase DPMK
- Spoločenský pavilón - Železníky, križovatka - VSS, križovatka - Nad jazerom, Važecká.
Náhradná autobusová linka x6 začne premávať na predĺženej trase: Nám. Maratónu mieru - Nová
nemocnica – Spoločenský pavilón - Zimný štadión - Námestie osloboditeľov - Staničné námestie.
Náhradná autobusová linka x9 bude premávať na trase: Námestie Maratónu mieru - Nová
nemocnica - Spoločenský pavilón.
Autobusové linky 5, 10, 11, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56, x6, R1, N3 a N4 budú premávať v úseku
medzi zastávkami SOŠ automobilová a Krajský súd s odklonom cez ulice Idanská a Toryská.
Električková zastávka ZIMNÝ ŠTADIÓN bude premiestnená na Idanskú ulicu a zastavovať na nej
budú spoje autobusových liniek 5, x6, R1, N3 a N4.
INFORMÁCIA PRE CESTUJÚCICH - ZAMESTNANCOV U. S. STEEL
Všetky spoje linky R1 počas striedaní pracovných zmien vykoná náhradná autobusová linka R1 v
priamej trase (bez prestupu). Ranný spoj linky R5 bude premávať po Južnej triede v opačnom
smere: Nám. osloboditeľov – Ryba - Barca - Železníky - VA USS s označením ako linka R8.
Spojenie Námestie Maratónu mieru - Terasa - Vstupný areál USS zabezpečia autobusové linky x6,
x9 s prestupom pri Spoločenskom pavilóne na električkovú linku R6.
Vybrané spoje autobusovej linky RA4 začnú premávať v predĺženej trase Havlíčkova – Okresný
úrad – Poliklinika Sever – TU – Amfiteáter – Sídlisko KVP – VA USS. Ranný spoj autobusovej
linky RA7 na 7 hod. do USSK bude premávať cez zastávky Palackého - Nám. osloboditeľov Krajský súd.

V tejto súvislosti dochádza k zmenám v cestovných poriadkoch liniek 2, 3, 4, 5, 7, 9, R1 až R8,
RA4, RA7, x6, x9 a 26.
Prelepovanie cestovných poriadkov na zastávkach sa uskutoční v dňoch 1. - 2. 2. 2018.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na adrese doprava@dpmk.sk, alebo infolinke
055 / 6 407 407.
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