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UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ 
 

Informace o objízdné trase linky č. 12, 14, 18, 25 a výluce na lince č. 3 v souvislosti s konáním akce 
 „Liberec Nature Run 2018“ konaný v neděli 7. října 2018.  

Současně bude po dobu trvání závodu uzavřena ulice Železná, Rumjancevova a Masarykova. 
 

Linka č. 12 bude od 8:00 do 18.30 hod. obousměrně odkloněna mezi zastávkami Šaldovo náměstí – U Věže po objízdné 
trase ulicí Sokolská. Linkou nebudou obslouženy zastávky Nám. Dr. E. Beneše, Malé náměstí a U Věže. Linka bude 
zastavovat v zastávkách Sokolská most a Sokolská. Zastávka U Věže ve směru do centra bude posunuta o 50 metrů zpět ve 
směru jízdy. Na linkách budou platit stávající jízdní řády. 

 

Linky č. 14 a 25 budou od 8:00 do 18.30 hod. obousměrně odkloněny mezi zastávkami Šaldovo náměstí   – Tržní náměstí 
po objízdné trase ulicemi Husova, Vítězná a Durychova. Linky nebudou obsluhovat zastávky Sokolská u zdi a Nám. Dr. E. 
Beneše – náhradní zastávka Šaldovo náměstí. V ulici Durychova bude ve směru do centra zřízena náhradní zastávka za 
Tržní náměstí. Na linkách budou platit stávající jízdní řády. 
 

Linka č. 18 bude od 8:00 do 18:30 hod. obousměrně odkloněna mezi zastávkami Šaldovo náměstí – Žižkovo náměstí po 
objízdné trase ulicemi Husova, Vítězná a Generála Píky. Linka nebude obsluhovat zastávky Sokolská u zdi, Nám. Dr. E. 
Beneše a Tržní náměstí (běžná). Náhradní zastávka Tržní náměstí bude umístěna v blízkosti Štefánikova náměstí. Na lince 
bude platit stávající jízdní řád. 
 

Linka č. 3 bude od 11:00 do 16:00 hod. v úseku Fügnerova – Lidové sady – ZOO nahrazena tramvajová doprava autobusy 
s označením X3. Linka náhradní dopravy bude ve směru z centra vedena ze zastávky Šaldovo náměstí odklonem ulicemi 
Husova, Fibichova a Riegrova do výstupní zastávky Lidové sady – ZOO. Ve směru do centra bude vedena z výstupní 
zastávky Lidové sady – ZOO ulicemi Alšova a Husova do zastávky Šaldovo náměstí. Linka nebude obsluhovat zastávky 
Ulice 5. května, Průmyslová škola a Botanická zahrada (směr centrum). Zastávka Botanická zahrada (směr Lidové sady) 
bude přesunuta do ulice Fibichova. Na lince bude platit stávající jízdní řád. 
 
 
                                                                                                                                   www.dpmlj@dpmlj.cz info.tel.485 344 183 

 

 


