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Märkused:

*Linnast väljuval suunal, Emajõe tänaval asuv "Palmihoone" peatus liigub
Vabaduse pst sulgemise ajaks(19.07. kella 18:00-st kuni 22.07.19 kella
01:00-ni ajutiselt Ujula tänavale(endisesse "Meltsiveski" peatusesse) -
PS! Lähim bussipeatus tühistatavale Emajõe tn "Palmihoone" peatusele on
"Kroonuaia" peatus!;
*Kõikidesse bussipeatustesse, mis on seotud Vabaduse pst sulgemisega ehk
jäävad teenindmata perioodil 19.07.19 kella 18:00-st kuni 22.07.19 kella
01:00-ni ("Palmihoone"-Emajõe tn, Vabaduse pst; "Vabadussild"- Vabaduse
pst; "Raeplats" - Vabaduse pst; "Vabaduse puiestee" - Vabaduse pst), tuleb
paigaldada vastav infoleht vastavate muudatuste kohta(lähim bussipeatus,
marsruudi info jms.);
*Tartu linnaliini bussid numbritega 6, 7 ja 13 teenindavad ümbersõidu
marsruudile suunatuna Narva maanteel kõiki olemasolevaid peatusi("Vene";
"Linnamuuseum"; "Atlantis");
* Linna siseneval suunal, Vabaduse puiesteel asuv olemasolev "Palmihoone"
bussipeatus on ajutiselt, Vabaduse puiestee sulgemise perioodiks viidud
tänavale "Lai"(ca 150m, botaanikaaia vastas);

Märkused:

*Vabaduse puiestee sulgemise perioodil(19.07.19 kella 18:00-st kuni 22.07.19
kella 01:00-ni on Tartu linna bussiliinid numbritega 6, 7, 13 suunatud
ümbersõidule järgnevalt:

"6" - a) teenindab linnast väljuval suunal, marsruudil Turu tn - Võidu sild -
Narva mnt – Ujula tn – Sauna tn - Kroonuaia tn;
     b) teenindab linna siseneval suunal, marsruudil Jakobi tn - Lai tn -
Vabadussild - Narva mnt - Võidusild - Turu tn;

"7" - a) teenindab linnast väljuval suunal, marsruudil Turu tn - Võidu sild -
Narva mnt;
     b) teenindab linna siseneval suunal, marsruudil Narva mnt - Võidu sild -
Turu tn;

"13" - a) teenindab linnast väljuval suunal, marstuudil Turu tn - Võidu sild -
Narva mnt - Ujula tn - Sauna tn - Kroonuaia tn - Herne tn;
       b) teenindab linna siseneval suunal, marsruudil Herne tn - Kartuli tn - Oa
tn- Kroonuaia tn - Sauna tn - Ujula tn - Narva mnt - Võidu sild - Turu tn;

NB! Kõik teised tavapärased peatused ja marsruudid, mis ei ole seotud
Vabaduse pst sulgemisest tulenevate muudatustega, jäävad teeninduselt samaks.

"VENE"
7

Märkused:

*Linnast väljuval suunal;
1. Vabaduse puiestee tänaval asuva "Vabaduse puistee" bussipeatusele lähim
bussipeatus bussidele nr 6, 7, 13 pääsemiseks on Turu tänaval asuv(Tasku
Keskuse küljel) "Soola" peatus(ca 300m);
2. Vabaduse puiestee tänaval asuva "Raeplats" bussipeatusele lähim
bussipeatus bussidele nr 6, 7, 13 pääsemiseks on Narva maanteel asuv(Narva
mnt ja Kivi tn ristumisel) "Linnamuuseumi" peatus(ca 450m);
3. Vabaduse puiestee tänaval asuva "Vabadussild" bussipeatusele lähim
bussipeatus bussidele nr 6, 13 pääsemiseks on Kroonuaia tänaval asuv
"Kroonuaia" peatus(ca 475m);
4. Vabaduse puiestee tänaval asuva "Vabadussild" bussipeatusele lähim
bussipeatus bussile nr 7 pääsemiseks on Narva maanteel asuv "Vene"
peatus(ca 450m);
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Objekti asukoht: Vabaduse pst(lõigus Uueturu tn - Kaarsild), Tartu linn
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Mõõtkava

Tellija

Cad proj. Tegevusluba nr ELK000084

Märkused: Muudatused ühistranspordi liikumistrajektooris ajaperioodil
19.07.19 kell 18:00 - 22.07.19 kell 01:00-ni.

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.

Telefon: +372 622 9530  E-post:info@ramudden.ee

R.Berg Telefon: +372 58 71 2000

Tiigi Seltsimaja,
Ragnar Kekkonen, +372 5802 7279,
Ragnar.Kekkonen@raad.tartu.ee

Kontrollis: M. Küla Telefon: +372 52 59 728

MÄRKUSED:
1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise

ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale

üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

TINGMÄRGID:

Ajutine liiklusmärgi post

Ajutine liiklusmärk

Suletud ala

158

Annuleeritav Ol.olev liiklusmärk

7.     Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.
8.     Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada isikutega keda sulgemine vahetult
        puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted
        ja asutused.
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