TÁJÉKOZTATÓ!
Forgalomkorlátozás Székesfehérvárott a Gaja-patak hídján!
Székesfehérvárott átépítési munkálatok miatt 2017. június 17-től várhatóan augusztus 14-ig a
gépjárműforgalom elől teljes szélességben lezárásra kerül a Gaja-patak hídja (Palotai úton az Új Csóri úti
körforgalomnál lévő híd).
A híd lezárása a 8-as úton Veszprém irányából érkező/irányába tartó országos-, regionális járatokat
illetve Székesfehérvár helyi „30”, "36", "37" -es jelzésű autóbuszjáratait érinti.
Fenti forgalomkorlátozás miatt 2017. június 17-én – szombaton
augusztus 14-én – hétfőn – üzemzárásig a

– üzemkezdettől, várhatóan

forgalomkorlátozásban érintett országos-, és regionális autóbuszjáratok:
Várpalota irányából/irányába közlekedő országos-, és regionális járatok
Új Csóri út – Szent Flórián körút - Móri út - Dózsa György út/Ányos Pál u. - Mátyás király körút Autóbusz-állomás
terelőútvonalon közlekednek.
Kimaradt megállóhelyek a regionális járatok esetében:
• Székesfehérvár, Gellért u.
• Székesfehérvár, Hosszú temető
Székesfehérvár, Gellért u. megállóhely helyett az autóbuszjáratok Székesfehérvár, III. Béla király tér
megállóhelyen állnak meg.
.
A forgalomkorlátozásban érintett helyi autóbuszjáratok:
„30”-as jelzésű autóbuszvonal járatai (városból kifele és befele irányban is)
Várkörút – Dózsa György út – Móri út – Szent Flórián körút
terelőútvonalon közlekednek.
Kimaradt megállóhelyek:
• Ybl M. ltp.
• Szabadságharcos út
• Gellért u. (Feketehegy irányába közlekedő járatok esetében.)
• Uszoda (Városközpont irányába közlekedő járatok esetében.)
• Hosszú temető
• Gépjavító üzem
A járatok a terelőútvonalon rendszeresített megállóhelyeken nem állnak meg.
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"36"-os és "37"-es jelzésű autóbuszvonalak járatai:
Palotai út - Schwäbisch G. u. - Mátyás király körút – Ányos Pál u./Dózsa György út - Móri út –
Szent Flórián körút
terelőútvonalon közlekednek.
Kimaradt megállóhelyek:
• Gellért u.
• Hosszú temető
• Gépjavító üzem
Az autóbuszjáratok a terelőútvonalon csak az Ybl M. ltp. elnevezésű megállóhelyen állnak meg.
A terelés miatt felmerülő jelentős többletteljesítmény, valamint a terelőút várható kedvezőtlen forgalmi
viszonyai miatt a menetrendtől jelentősebb eltérések lehetnek.

Bővebb információ:
22/ 311-378 Székesfehérvár, Helyi decentrum, Jancsár u.
Székesfehérvár, 2017. június 6.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
KNYKK ZRT.

