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ZO důvoduO pokračujícíO rekonstrukceO kanalizaceO vO uliciO OndráčkověO budeO ode
zahájeníe provozue nočníche lineke ve páteke hhTe květnae hUhUO doO ukončeníO pracíO
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Due( to( ongoing( sewage( line( reconstruction( on( Ondráčkova( streetB( bus( transport( in( Líšeň( will( be(
reorganised(fromxthexbeginningxofxoperationxofxnighttimexlinesxonxFridayx22xMayx2020.
Bus(line(55(will(terminate(at(JírovaB(only(selected(connections(will(continue(to(Mariánskéxúdolí(via(
Podolíx( Replacement( transport( will( be( provied( by( bus( line( x55( between( Jírova( and( Velatickáx(
Nočníedoprava
Nighttime(bus(line(ɴ97(will(return(to(its(regular(route(to(Líšeň,xhřbitovx(Nighttime(bus(line(ɴ99(will(
Nighttime(transport
be(diverted(via(Podolíx(Regional(bus(line(151(will(be(diverted(the(same(way(as(during(the(first(phasex
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