
!!!!Výluky autobusů v pátek 19. října 2018!!!! 
 
Pro starostky a starosty přilehlých obcí : Martínkov, Lesonice, Jakubov u Moravských 
Budějovic, Domamil 
Informujte prosím občany Vašich obcí, že v pátek 19. 10. 2018 dojde k úplnému uzavření 
křižovatky I/38x III/4102 směr Martínkov z důvodu asfaltování a dojde ke změně vedení 
některých spojů dopravců BK BUS a TRADO-BUS tak, jak je uvedeno níže. 
  
Nejzásadnější změna je u spoje 27 linky 790650, který odjíždí z Moravských Budějovic 
v 15:00. Cestující, kteří by tímto spojem chtěli jet do Martínkova (jsou cca 3 denně) si 
vystoupí na zastávce Lesonice,,rozc.2.0 a přejdou si na rameno silnice III/4102 směr 
Lesonice a vyčkají na příjezd autobusu linky 790760 spoj č. 8 (od Třebíče), který  bude na 
této zastávce v 15:31. 
A spoj č. 1 linky 790760 nezajede do Martínkova 4:33 hod ráno, z důvodu nulové frekvence 
cestujících. 
 

BK BUS 
Linka 790090 spoj č. 1 
Objízdná trasa: 
z Jakubova u Mor. Bud. –I/38 Litohoř – II/151 Domamil – III/4102 Martínkov a dále dle JŘ 
neobslouží zastávku Lesonice,,rozc.2.0  
  
TRADO-BUS 
Linka 790650 
Spoj č. 21, 33, 2 
z Jakubova u Mor. Bud. –I/38 Litohoř – II/151 Domamil – III/4102 Martínkov – zpět do 
Domamile po II/152 – Litohoř – I/38 
  
 
linka 790650 Moravské Budějovice – Želetava - Předín 
spoj č. 27 nezajede do Martínkova, frekvence cestujících z Moravských Budějovic si na 
zastávce Lesonice,,rozc. 2.0 přestoupí na linku 790760 spoj č. 8 
spoj č. 12,14 
z Lesonic na I/38 směr Litohoř -  II/151 Domamil – III/15115 Vranín, Radvan – III/15114 
Komárovice – Domamil - Martínkov (tímto propojením nemusíme jet spoj č. 15, který je 
zřejmě v oběhu se spojem 12) a dále pokračujeme z Martínkova spojem č. 14. 
Spoj č. 14 už nebude zajíždět do Jakubova. Frekvence z Jakubova pojede spojem č. 10 
  
Linka 790760 Jemnice - Třebíč 
Spoj č. 1 – neobslouží Martínkov z důvodu nulové frekvence, z Domamile jede po II/151 – 
Litohoř – I/38 – III/4102 Lesonice 
Spoj č. 3, 2, 8 – obslouží vše beze změny a pojede po objízdné trase z Martínkova –Domamil 
– II/151 – Litohoř - I/38 – III/4102 Lesonice  


