S PLATNOSTÍ OD:

15. 10. 2015, 8:00 hod
18. 10. 2015, 8:00 hod
21. 10. 2015, 8:00 hod

DO:

17. 10. 2015, 19:00 hod
20. 10. 2015, 19:00 hod
22. 10. 2015, 19:00 hod

Důvodem jsou uzavírky železničních přejezdů P2973 „Valtířov II/261“;
P2975 „Velké Březno II/261“ a P2977 „Velké Březno Litoměřická „ na trati
Ústí n.L. Střekov-Děčín východ
JSOU DOTČENY LINKY:
450 Chlumec - Velké Březno - Děčín, 451 Petrovice - Velké Březno - Suletice,
452 Úštěk – Velké Březno - Bahratal
NÁHRADNÍ OPATŘENÍ:
Po dobu „zelené“ uzavírky bude autobusová Doprava Ústeckého kraje (DÚK,
zelené meziměstské autobusy) zajištěna po objízdné trase s omezením obsluhy
vybraných zastávek.
• Linka 450 bude ze směru od UL ukončena ve Valtířově s otáčením u
kostela, ze směru od DC s otáčením u stávající autobusové zastávky na
ploše mimo vozovku.
• Linky 451 a 452 pojedou po objízdné trase přes Olešnici a budou
zastavovat na náhradní zastávce u benzínové pumpy před Velkým
Březnem.
Po dobu „červené“ uzavírky bude DÚK zajištěna pouze s přestupem mezi
autobusy, které se budou otáčet před a za dotčeným přejezdem. Ze směru od
UL na zřízeném obratišti mimo vozovku a ze směru od Úštěka a DC u odbočky
směrem k bývalému Benaru. Oční kontakt řidičů a bezpečná lávka pro přechod
staveniště zajištěna.
Po dobu „modré“ uzavírky bude DÚK zajištěna opět s přestupem mezi
autobusy. Cestující budou vystupovat na křižovatce směrem na Suletice,
autobusy se budou otáčet v centru obce na parkovišti u restaurace U Dubu a ze
směru od Suletic v prostoru autobusové zastávky Velké Březno,,škola.
Díky opravě přejezdů může docházet k větším zpožděním i na jiných částech
linek, tedy Ústí n.L.-Clumec, Ústí n.L.-Telnice či Ústí n.L.-Libouchec-Petrovice
na linkách 450, 451 a 452 po příjezdu z Velkého Března. Omlouváme se, ale
jiné řešení není technologicky možné a žádáme cestující, aby přizpůsobili
danému stavu plánování cest, protože můžou selhat plánované návaznosti v
Libouchci a Chlumci.
Omlouváme se za dočasně ztížené podmínky cestování.

Datum aktualizace: 12.10.2015

Obrazová příloha
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