
Vážení cestující, 
 

Z důvodu rekonstrukce povrchu silnice I/2 bude tato 
komunikace v úseku od parkoviště u Parama po čerpací stanici 
MOL v termínech 13.7. – 22.7. a 3.8. – 12.8. jednosměrná ve 
směru z Pardubic do Popkovic.  
Zastávky Závodiště v obou směrech a Letiště ve směru do 
Popkovic budou od 13.7. do 12.8. zrušeny, za zastávku Letiště 
ve směru do Pardubic bude zřízena protisměrná zastávka 
Svítkov,les, která bude umístěna proti současné zastávce 
Svítkov,les a označena přenosným označníkem. 
Všechny spoje linky č. 8 budou po dobu letních prázdnin 
ukončeny na Hlavním nádraží, obsluhu Svítkova zajistí spoje 
linky č. 88. 
 
 

V termínech 13.7. – 15.7., 19.7. – 22.7., 3.8. – 
5.8. a 9.8. – 12.8. 
 

Spoje linek č. 14, 23, 24, 25 a 88 ve směru do Pardubic budou 
vedeny ze zastávky Popkovice,hostinec (Popkovice,křižovatka) 
přes Svítkov. Spoje neobslouží zastávky Popkovice,školka, 
Letiště a Závodiště a obslouží náhradní zastávku Svítkov,les. 
Spoje l. č. 14 jedoucí dle platného JŘ přes Svítkov, obslouží na 
trase všechny zastávky.  
Ve směru do Popkovic budou spoje vedeny po své trase a 
neobslouží zastávky Závodiště a Letiště.  
 

Spoje linky č. 90 budou ve směru k Hlavnímu nádraží vedeny 
přes Popkovice a Svítkov. Na objízdné trase neobslouží žádné 
zastávky. 

 
 

V termínech 16.7. – 18.7. a 6.8. – 8.8. 
 

Spoje linek č. 15 a 88 ve směru do Pardubic budou obousměrně 
vedeny po své trase, v obou směrech neobslouží zastávku 
Závodiště. 
 
Spoje linek č. 14, 23 a 25 ve směru do Pardubic budou vedeny ze 
zast. St. Čívice,Přeloučská přes Starý Máteřov, Třebosice, Staré 
Jesenčany do zast. Nadjezd Paramo (linka č. 23) nebo Dopravní 
podnik (linky č. 14 a 25) a dále ve své trase. Spoje neobslouží 
zastávky Popkovice,hostinec, Popkovice,školka, Letiště, 
Závodiště, Svítkov,park, Svítkov,Kostnická a Svítkov,škola. 
Ve směru do Starých Čívic budou spoje vedeny ve své trase, 
neobslouží zastávky Závodiště a Letiště. 
 

Spoje linky č. 24 ve směru do Pardubic budou vedeny ze zast. 
Starý Mateřov zpět přes Třebosice, Staré Jesenčany do zast. 
Dopravní podnik a dále ve své trase. Spoje neobslouží zastávky 
Popkovice,hostinec, Popkovice,školka, Letiště a Závodiště.  
Ve směru do Starého Mateřova budou spoje vedeny ve své 
trase, neobslouží zastávky Závodiště a Letiště. 
 

Spoje linky č. 90 ve směru k Hl. nádraží budou vedeny přes 
Popkovice, Starý Máteřov, Třebosice, Staré Jesenčany do zast. 
Hlavní nádraží, v opačném směru budou vedeny po své trase. 
 

Spoje linky č. 98 budou obousměrně vedeny po své trase, ve 
směru k Hlavnímu nádraží obslouží náhradní zast. Svítkov,les a 
v obou směrech neobslouží zastávku Závodiště. 

 


