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PREMÁVKA MHD POČAS VIANOČNÝCH A
NOVOROČNÝCH SVIATKOV
KOŠICE: V čase zimných prázdnin 23.12.2017 - 7.1.2018 bude MHD premávať podľa
prázdninových cestovných poriadkov. Počas vianočných a novoročných sviatkov bude MHD
premávať ako cez voľné dni.
Nedeľné posilové linky 5 a 57 nebudú premávať.
Premávať nebudú ani posilové vysokoškolské spoje električkovej linky R4 (označené „vš“). Tieto
spoje budú obnovené až na začiatku letného semestra (pondelok 12.2.2018).
V súvislosti s otváracími hodinami obchodného centra Atrium Optima spoje nebudú
zachádzať na zastávku OC Optima, ale budú premávať len po zastávku Luník VIII, a to:
 24.12.2017 po 13:00 hodine,
 25.12.2017 po celý deň,
 26.12.2017 po celý deň,
 31.12.2017 po 17:30 hodine,
 01.01.2018 po celý deň.
V období od 23.12.2017 do 1.1.2018 bude linka 23 premávať v obmedzenom režime. Počas
pracovných dni budú spoje na tejto linke vykonávané v pravidelnom 60-minútovom intervale a
počas voľných dni v 120-minútovom intervale. Autobusy v tomto období nebudú zachádzať na
zastávky Bahýľova a Faurecia.
Od 27.12.2017 do 29.12.2017 nebude na linke 25 premávať posilový spoj o 14:10 hod. zo zastávky
Magnezitárska smer Námestie osloboditeľov.
24. december 2017 - Štedrý deň
MHD bude premávať ako cez voľné dni a približne od 18. hodiny:
· bude ukončená premávka liniek 4, 7, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34 a 72
· linky 10 a 15 budú premávať cez Staničné námestie
· linka 52 bude premávať obojsmerne aj cez Poľov
25. – 26. december 2017
MHD bude premávať ako cez voľné dni
31. december 2017 - Silvester
MHD bude premávať podľa cestovných poriadkov platných pre voľné dni až do svojho
ukončenia.

Nočné linky N1, N2, N4, N5, N6, N7 budú posilnené – rozjazdy nočných spojov zo Staničného
námestia o 23:10, 23:30, 0:00, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 3:00 a 4:00 hod.
1. január 2018 – Nový rok
MHD bude premávať ako cez voľné dni.
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