Uzavírka Lično ve dnech 09.04. - 24.06.2018
Poslední aktualizace: 5. 4. 2018
Z důvodu uzavírky silnice II/320 mezi Ličnem a křižovatkou u Třebešova dojde ve dnech 09.04. 24.06.2018 k níže uvedeným dopravním opatřením.
Po dobu uzavírky nebude obsluhovaná zastávka Lično,,pekárna.
Přemístěné zastávky:




Lično,,odb.Ledská - zastávka přemístěná ke vjezdu do drůbežáren na komunikaci III/32010
Třebešov
Černíkovice,,u pomníku - přemístěna na základě požadavku obce Černíkovice před křižovatku se
silnicí III/3205
Zastávky s omezeným provozem:
 Lično,,Podstránský mlýn - pouze 2 spoje linky 660215
 Lično,,odb.Ledská (náhradní) - pouze 2 spoje linky 660215

Linka 660237

Linka pojede od Týniště nad Orlicí do Lična po své trase, poté na zastávku
Voděrady,Uhřínovice,odb.Ježkovice - Voděrady,Uhřínovice - po III/3205 do Černíkovic, kde zastaví na
přemístěné zastávce Černíkovice,,u pomníku a dále po své trase.
Školní spoj v 06:29 z Týniště nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou zajíždí do zastávky Voděrady,,křiž.
- z Černíkovic je uspíšen.
Linka 660215

Většina spojů pojede z Rychnova nad Kněžnou do Černíkovic po své trase - Černíkovice,,u zámku Černíkovice,,ZD - otočí se - Černíkovice,,u zámku, dále po III/32011 na přemístěnou zastávku Třebešov
- Třebešov,,odb.Libel a dále po své trase.
Školní spoj v 06:52 z Rychnova nad Kněžnou pojede do Černíkovic po své trase - Černíkovice,,u
zámku - Černíkovice,,ZD - přemístěná zastávka Černíkovice,,u pomníku - bez dalšího zastavení do
Lična - zpět do zastávky Černíkovice,,u pomníku - Černíkovice,,ZD - Černíkovice,,u zámku - po III/32011
na přemístěnou zastávku Třebešov - Třebešov,,od.Libel a dále po své trase.
Dělnické spoje z Rychnova nad Kněžnou v 04:51 a ve 12:50 pojedou do zastávky Černíkovice,,u
pomníku po své trase - dále do zastávky Lično,,Podstránský mlýn - přemístěná zastávka
Lično,,odb.Ledská, kde se otočí zpět do Černíkovic a pokračují do Třebešova a dále po své trase.
Cestující směřující ze zastávky Lično,,odb.Ledská do Rychnova nad Kněžnou si mohou přestoupit na
zastávce Černíkovice,,u zámku (příjezd linky 660215 v 13:17, odjezd linky 660265 ve 13:20).

Linka IREDO 265

Linka z Dobrušky/Opočna pojede do Lična po své trase - v Ličně se otočí - odtud po II/320 do Uhřínovic
- po komunikaci II/3205 bez zastavení do zastávky Černíkovice,,u zámku - dále po III/32011 na
přemístěnou zastávku Třebešov a dále pos vé trase.
Zdůvodu objízdné trasy dochází k časovýjm posunům na odjezdech spojů z jednotlivých
zastávek.

