
 

 
OZNÁMENÍ PRO CESTUJÍCÍ 

 
Vážení cestující, 
 

vzhledem k úplné uzavírce silnice III/10579 – most ev.č.10579-001 u obce Munice, budou  

od 11.8.2020 do 11.12.2020 spoje linek  
320061   České Budějovice –Hluboká n.Vlt. – Zliv - Divčíce 
320062   České Budějovice –Zliv – Týn n.Vlt. 
upraveny a spoje vedeny po objízdné trase: 

a) Z Hluboké n.Vlt. přes Chlumec, Olešník, Zahájí do Munice a dále v původní trase 
b) Z ČB vedeny do Zlivi přes Dasný, Pištín 

 

320730  Týn n.Vlt. – Dříteň – České Budějovice 
Linka vedena po objízdné trase Hluboká n.Vlt. – Chlumec – Olešník – Zahájí. Linka nebude 
obsluhovat zastávku v obci Munice, ale náhradní zastávku u areálu ZD. 
 

Organizace dopravy a popis změn 
 
Popis změn spojů linky 320061+320062: 
Směr Munice  – Č.Budějovice 
spoj Popis změny 

10 Spoj obsluhuje zastávku v obci Munice (ve směru do Zahájí) – poté veden po objízdné 
trase přes Zahájí, Olešník do Hluboké n.Vlt. 

4 V úseku Zliv – Hluboká n.Vlt. – ČB zrušen a veden ze Zlivi přes Pištín do ČB. Náhradou 
je možno využít spoj č.92 v podobné časové poloze. 
Spoj do ČB pokračuje přes Hosín, do oblasty Čtyř Dvorů je možné přestoupit v Zahájí – 
umožněno přímé odbavení na spoj č.5 linky 320730. 

92 Veden po objízdné trase přes obec Munice. Z Hluboké n.V. pokračuje do ČB přes Hosín, 
v Zahájí je možno přestoupit na spoj přes Bavorovice – povoleno přímé odbavení. 

22 Školní spoj. Veden z obce Munice v 6:45 po objízdné trase přes Olešník. 
14 Spoj obsluhuje zastávku v obci Munice (ve směru do Zahájí) – poté veden po objízdné 

trase přes Zahájí, Olešník do Hluboké n.Vlt. 
2 Spoj obsluhuje zastávku v obci Munice (ve směru do Zahájí) – poté veden po objízdné 

trase přes Zahájí, Olešník do Hluboké n.Vlt. 
26 Školní spoj.  Po dobu uzavírky zrušen – možno využít v podobný čas spoj č.94 
94 Spoj obsluhuje zastávku v obci Munice (ve směru do Zahájí) – poté veden po objízdné 

trase přes Zahájí, Olešník do Hluboké n.Vlt. 
52 V úseku Zliv – Hluboká n.Vlt. – ČB zrušen a veden ze Zlivi přes Pištín do ČB. Náhradou 

je možno využít spoj č.92 v podobné časové poloze. 
Z Munic je možno jet spojem č.51, který přímo pokračuje po spoji č.52 přes Pištín do ČB. 

320730 Žádný spoj neobsluhuje obec Munice.   
Linka obsluhuje náhradní zastávku u areálu firmy AGRIPROD (ZD). 
Spoje č.5 a 25 náhradní zastávku Munice neobsluhují !!! Je možnost v obdobné časy 
cestovat z obce spoji linky 320061,320062 

 
 
 

POZOR ZMĚNA !!



 

 
 
Popis změn spojů linky 320061+320062: 
Směr Č.Budějovice – (Hluboká n.Vlt.) - Munice 
spoj Popis změny 

11 Spoj v úseku ČB – Zliv veden přes Pištín. 
91 Spoj v úseku ČB – Zliv veden přes Pištín. 
5 Po dobu uzavírky zrušen. Do Munic možno využít spoj 320730/2  
3 Veden po objízdné trase přes Olešník a Zahájí do Mydlovar až Dívčic – neobsluhuje obec 

Munice, ani náhradní zastávku. 
17 Veden po objízdné trase s obsluhou zastávky Munice v obci. 
93 Veden po objízdné trase s obsluhou zastávky Munice v obci. 
19 Školní spoj.    Veden po objízdné trase s obsluhou zastávky Munice v obci. 
25 Veden po objízdné trase s obsluhou zastávky Munice v obci. 
69 Veden po objízdné trase s obsluhou zastávky Munice v obci. 
51 Veden po objízdné trase s obsluhou zastávky Munice v obci.  Ze Zlivi spoj pokračuje 

přímo přes Pištín do ČB. 
  

320730 Žádný spoj neobsluhuje obec Munice.   
Linka obsluhuje náhradní zastávku u areálu firmy AGRIPROD (ZD). 
Spoje č.22 a 28 náhradní zastávku Munice neobsluhují !!! Minimální využití. 
 
Školní spoj č.20 (ČB-Olešník) po dobu uzavírky zrušen – možno využít spoj 
č.320061/26, který je veden po objízdné trase přes Olešník. 

 
Věnujte prosím pozornost vylepeným výlukovým jízdním řádům.  
Za způsobené komplikace se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení ! 
Za GW BUS a.s.                         
 

 

Miroslav Petroušek,DiS. 

Referent AD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POZOR ZMĚNA !! 
OZNÁMENÍ PRO CESTUJÍCÍ 

 
Vážení cestující, 
vzhledem k úplné uzavírce silnice III/10579 – most ev.č.10579-001 u obce Munice, budou  

od 11.8.2020 do 11.12.2020 spoje linek  

320061   České Budějovice –Hluboká n.Vlt. – Zliv - Divčíce 
320062   České Budějovice –Zliv – Týn n.Vlt. 
upraveny a spoje vedeny po objízdné trase: 

a) Z Hluboké n.Vlt. přes Chlumec, Olešník, Zahájí do Munice a dále v původní trase 
b) Z ČB vedeny do Zlivi přes Dasný, Pištín 

 

320730  Týn n.Vlt. – Dříteň – České Budějovice 
Linka vedena po objízdné trase Hluboká n.Vlt. – Chlumec – Olešník – Zahájí. Linka nebude 
obsluhovat zastávku v obci Munice, ale náhradní zastávku u areálu ZD. 
 

Vzhledem k objízdné trase bude omezena obsluha zastávky:  

Hluboká n.Vlt.,Munice 
 

Organizace dopravy – odjezdy z Munic 
 

Směr České Budějovice (přes Hlubokou n.V.) Směr Zliv 
5:50     Z Hluboké n.V. jede přes Hosín. 
            V Zahájí možný přestup na spoj přes   
            Bavorovice – přímé odbavení 

  12:40 

6:45    pouze ve dnech školního vyučování         
8:00    pouze ve dnech školního vyučování   13:42 
9:34      15:34 – pouze ve školní dny 
14:01    16:19 
15:34 – pouze ve školní dny spojem přes Zliv   21:55 
21:55 – spojem přes Zliv  
  

4:51 – veden v sobotu a neděli   18:26 – veden v neděli 
 
Spoje linky 320730 Týn n.Vlt. – Dříteň – České Budějovice zastávku v obci 
Munice neobsluhují. Obsluhují náhradní zastávku u areálu spol. AGRIPOL 
(ZD) !!! 
 
Věnujte prosím pozornost vylepeným výlukovým jízdním řádům. 
 
Za způsobené komplikace se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení ! 
Za GW BUS a.s.                          

 

 

 

 

Miroslav Petroušek,DiS. 
Referent AD 

 

 


