ÉRTESÍTÉS
Szekszárdon a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület által szervezett
kerékpár verseny miatt 2015. július 3-án (péntek) 18.00 órától 20.00 óráig, és július
4-én (szombat) 17.00 órától 19.30 óráig útlezárások lesznek.

2015. július 3-án 18.00 órától 20.00 óráig a Béla király tér – Munkácsy u. –
Kálvária-hegy útvonalon lesz a verseny.Ezen idő alatt az
1-es vonalon: közlekedő járatok a Béla király téri megállóhelyre beállni nem tudnak,
helyette a Bartina utca elején állnak meg utas le- és felszállása esetén.
7, 7A vonalon: a járatok a menetrendi útvonalon közlekedhetnek, de a Béla király
téri megállóhelyet nem érintik.

2015. július 4-én 17.00 órától 19.30 óráig a Béla király tér – Bezerédj u. –
Széchenyi u. – Garay tér útvonal lezárásának idején a következő terelő útvonalon
közlekednek a helyi járatok:
1-es, 7-es, 7A vonalon közlekedő járatok a Béla király téri megállót nem
használhatják, helyette a Bartina utca elején, illetve a Szent László utcai
megállóhelyen állnak meg.
5-ös, 6-os vonalon:
Autóbusz állomás – Holub u. – Wesselényi u. – Kórház és tovább a járati útvonalon.
(Ugyanezen vissza.)
88-as, 89-es vonalon:
TESCO Áruház – Béri B. Á. u. – Wesselényi u. – Holub u. – Szent István tér –
Széchenyi u. – Szent László u. és tovább a járati útvonalon. Vissza irányban ugyan
ez az útvonal.
9-es vonalon:
TESCO Áruház – Alisca u. – Béri B. Á. u. – Wesselényi u. – Holub u. – Szent István
tér – Széchenyi u. – Rákóczi u. és tovább a járati útvonalon. Vissza irányban ugyan
ez az útvonal.
A terelő útvonalon közlekedéskor
megállóhelyeken megállnak.

a

járatok

a

terelő

útvonallal

érintett

Személyszállítás-szervezési iroda 7400 Kaposvár, Füredi u. 180; Tel:82/506-122; Fax:82/506197; E-mail:menetrend@ddkk.hu

2

A helyközi járatok közül a Bátaszék irányából érkezőket a július 4-i útlezárás érinti.
A terelő útvonal a következő:
Kórház – Wesselényi u. – Holub u. – Autóbusz-állomás
A járatok a Gimnázium helyett a Holub utcai helyi megállóhelyen állnak meg.
Kaposvár, 2015. július 2.
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Kaposvár

