------------------------------ TISKOVÁ ZPRÁVA ------------------------------

Změna stanovišť jednotlivých linek v zastávce Poliklinika Sever

Dopravní podnik města České Budějovice bude o nadcházejícím víkendu provádět úpravy trolejového
vedení poblíž zastávky Poliklinika Sever, které umožní zastavovat linkám MHD u jednotlivých
označníků dle směrů, do kterých pokračují. V sobotu bude kvůli tomu omezen průjezd ulicí Na Sadech.

České Budějovice, 24. 5. 2012 – Od pondělí 28. 5. 2012 nastane změna v zastavování linek MHD
v zastávce Poliklinika Sever, která je důležitým přestupním místem. Pro cestující to bude lepší
a přehlednější řešení - od označníku blíže k poliklinice budou odjíždět všechny spoje směřující dále na
Pražskou třídu (tedy linky 2, 4, 6, 9, 11 a 59) a označník u knihkupectví bude určen pro spoje, které
pokračují dále do Husovy třídy (tedy linky 1, 3, 14, 41 a 53). Dříve toto směrové rozdělení nebylo
možné kvůli technickému uspořádání trolejového vedení.
Dopravní podnik proto provádí příslušné technické úpravy trolejového vedení, které budou mít za
následek omezení dopravy v ulici Na Sadech v sobotu 26. 5. 2012 od 8:00 do 17:00 hodin. V úseku
mezi Poliklinikou Sever a Státní vědeckou knihovnou bude provoz řízen kyvadlově v jednom jízdním
pruhu (viz. příloha). Řidiče tak prosíme o pochopení a omlouváme se za částečné omezení průjezdu.

------------------------------ KONEC ------------------------------

Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až do roku 1909, kdy ve městě začaly jezdit
první dopravní prostředky pro hromadnou přepravu cestujících. Současný poskytovatel služeb městské
hromadné dopravy, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje přepravu cestujících na celém
území města a v 18 příměstských obcích v jeho blízkém okolí. Společnost vznikla 1. září 1997 z tehdejšího
Dopravního podniku města Českých Budějovic, s.p. Jediným akcionářem je Statutární město České Budějovice.
Ucelený systém městské hromadné dopravy je v současnosti tvořen autobusovou a trolejbusovou trakcí.
Dopravní podnik města České Budějovice disponuje moderním vozovým parkem, který čítá na 83 autobusů a 53
trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz na 15 autobusových linkách o celkové délce 166 km a 7 trolejbusových
linkách o celkové délce 65 km. Ročně najedou přibližně 5,7 mil. kilometrů a přepraví 39 mil. cestujících. Provoz
společnosti zajišťuje 397 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti je 485,5 mil. Kč, celkové roční výnosy
včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 411 mil. Kč.
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