Změny jízdních řádů linek Městské hromadné dopravy Havířov od 3. 3.
2019
Linka 401
- spoj 60 s odjezdem v 15:14 z výchozí zastávky Šumbark, točna 2.etapa vynechá zastávky
Město, obchodní dům, Město, nemocnice, Pr.Suchá, Kaufland a Pr.Suchá, sídliště. Pojede
přes zastávky Město, Nám.Republiky, Město, střed, Město, u fontány Jitřenka, Město,
Žákovská, Pr.Suchá, Šimala a Pr.Suchá, modlitebna,
- zaveden nový spoj 102 ve 13:48 ze zastávky Město, střed přes zast. Pr.Suchá, Šimala do
zastávky Pr.Suchá, žel.stanice ve dny školního vyučování,

Linka 402
- spoj 99 bude nově veden ze zastávky Město, Nám.Republiky s odjezdem ve 20:13, čímž
bude opožděn z původní výchozí zastávky Podlesí, Těšínská o 4 minuty
- spoj 14 uspíšen z 6:38 o 4 minuty na 6:34 ze zastávky Albrechtice, žel.stanice,

Linka 406
- spoj 203 uspíšen o 5 minut z 5:43 na 5:38 z výchozí zastávky Podlesí, aut.nádr.,

Linka 412
- spoj 2 uspíšen ze 4:40 o 2 minuty na 4:38 ze zastávky Šumbark, točna Lidická
- spoj 202 uspíšen ze 4:43 o 5 minut na 4:38 ze zastávky Šumbark, točna Lidická,

Linka 414
- spoj 1 neobslouží zastávky Šumbark, Obránců míru a Šumbark, Školní, ale zastávku
Šumbark, Vsuvky, současně je upravena jízdní doba
- spoj 3 veden již ze zastávky Šumbark, mat.škola přes zastávku Šumbark, Vsuvky v čase
6:16 s dojezdem až do zastávky Podlesí, aut.nádraží s úpravou jízdní doby. Spoj nebude
zajišťován v době letních prázdnin (v ostatních prázdninových termínech pojede)
- zaveden nový spoj 7 ve 13:40 ze zastávky Pr.Suchá, žel.stanice do zastávky Podlesí,
aut.nádraží přes zast. Podlesí, Nad Terasou
- zaveden nový spoj 2 s odjezdem v 6:40 ze zastávky Město, Žákovská do zastávky Pr.Suchá,
kpt.Jasioka stánek (pro dopravu žáků na 0. hodinu)
- zaveden nový spoj 4 ze zastávky Město, Žákovská do zastávky Pr.Suchá, žel.stanice s
odjezdem v 8:30 (pro dopravu žáků se zahájením vyučování až druhou vyučovací hodinu),

Linka 417
- na základě žádosti obce Těrlicko zrušeny spoje číslo 213 a 216 ve 22:45 ze zast. Podlesí,
Těšínská a 22:52 ze zast. Těrlicko, obecní úřad

- na základě žádosti obce Těrlicko opožděn spoj 211 o 50 minut z 20:40 na 21:30 ze zast.
Podlesí, Těšínská a spoj 214 opožděn o 50 minut z 20:48 na 21:38 ze zast. Těrlicko, obecní
úřad
- zrušeno omezení 14 (jede pouze ve dny školního vyučování) u spojů číslo 7 a 10 (6:18 ze
zast. Podlesí, Těšínská a 6:28 ze zast. Těrlicko, obecní úřad)
- spoje 203 a 206 uspíšeny o 5 minut z 5:25 ze zast. Podlesí, Těšínská a 5:33 ze zast. Těrlicko,
obecní úřad na 5:20 a 5:28

