
OZNAM 
 
Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že z dôvodu konania športového podujatia: 
,, Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike“ v dňoch 
20. – 23.6.2013 bude zmenená organizácia vedenia autobusovej dopravy na 
spojoch z Trenčína do Novej Dubnice a Dubnice nad Váhom.  
Spoje budú vedené  po obchádzkovej trase odbočka z Trenč. Teplej do Novej 
Dubnice s obslúžením zastávky Nová Dubnica, EVU. 
Zastávky N. Dubnica, nám., N. Dubnica B1, N. Dubnica, rázc., Treč. 
Teplá,Príles, Dubnica n. V., priemyselný park, Dubnica n.V. TESCO, Dubnica 
n.V.,kolónky budú počas uzávierky zrušené. 
Nástup a výstup namiesto zastávky Nová Dubnica, námestie bude oproti 
námestie v oboch smeroch zo strany od Trenčianskej Teplej 
Úplná uzávierka: 
20.6.2013 od 14,30 hod. do 18,00 hod. 
21.6.2013 od 15,30 hod. do 18,00 hod. 
 
Z uvedených dôvodov nebudú premávať nasledovné spoje:  
14,48 hod. z Trenčína , aut. stanice do Novej Dubnice  
16,45 hod. z Trenčína, aut. stanice do Novej Dubnice 
16,55 hod. z Trenčína, aut. stanice do Novej Dubnice , Nemšovej – spoj bude 
vedený cez Skalku n.V. 
17,15 hod. z Novej Dubnice, nám. do Nemšovej, žel. stanice 
15,15 hod. z Novej Dubnice, nám. do Trenčína, aut. stanice  
17,07 hod. z Novej Dubnice, nám. do Trenčína, aut. stanice 
 
 
Spoje vedené z Nemšovej do Novej Dubnice a do Dubnice nad Váhom budú 
počas úplnej uzávierky zrušené bez náhrady.  
 
 
Počas okruhu 2 dňa 23.6.2013 od 12,00 do 17,00 hod. v Dubnici nad Váhom 
bude doprava riadená v smere preteku zo štadióna na Kolačín, do Novej 
Dubnice cez Dubnicu n.V.. Spoje vedené cez Novú Dubnicu nebudú 
obsluhovať zastávku Nová Dubnica, námestie, ktoré bude uzatvorené a budú 
presmerované po ceste 1/61 z Trenčianskej Teplej do Dubnice nad Váhom 
a opačne. 
 
 Doprava počas pretekov bude riadená dopravnou políciou.   
 
                                                                                          
                                                                                          SAD Trenčín,a.s            



 
OZNAM  

 
 
Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že z dôvodu konania športového 
podujatia: 
,, Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike“ v 
dňoch 22. – 23.6.2013 na okruhu Hrabovka – Skalka n.Váhom – 
Zamarovce - Hrabovka  bude doprava vedená v smere preteku.  
 
22.6.2013 od 9,00 hod. do 11,30 hod 
                 od 13,30 hod. do 16,30 hod. 
Spoje z Trenčína budú vedené cez Hrabovku a Skalku  nad 
Váhom do Nemšovej a cez Hrabovku do Dolnej Súče, bez obsluhy 
Skalky nad Váhom. Spoje vedené z Nemšovej budú vedené zo 
Skalky nad Váhom do Trenčína bez zmeny a spoje z Dolnej Súče 
do Trenčína budú vedené cez Skalku nad Váhom bez obsluhy 
Hrabovky. Pretek a smerovanie autobusovej dopravy bude 
zhodné. 
 
23. 6. 2013 od 12,00 hod. do 17,00 hod.  
Doprava bude vedená obdobne ako v predchádzajúci deň. 

 

Počas prejazdu Skalka nad Váhom – Nemšová cez privádzač 
do Dubnice n. Váhom na štadión  a v opačnom smere  v čase 
od 12,00 – 17,00 hod. bude doprava riadená v smere preteku . 

 
 

Doprava počas pretekov bude riadená dopravnou  políciou.  
 
 
                                                                         SAD Trenčín,a.s.                                                               

 
 
 
 
 
 

 


