TISKOVÁ INFORMACE 11. 9. 2013
TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA

Uzavírka náměstí v Kosmonosích omezí řadu regionálních autobusů
Od pátku 13. září 15:00 do neděle 15. září 12:00 bude kvůli oslavám sta let od udělení dekretu města městu
Kosmonosy uzavřeno celé náměstí a jeho okolí.
Zastávka Kosmonosy, náměstí ve směru ke stanici Kosmonosy, Transcentrum bude pro všechny linky regionální
dopravy po dobu uzavírky zrušena. Ve směru na Mnichovo Hradiště bude přesunuta na hlavní silnici před prodejnu
Diko. Pro linku 260910 Mladá Boleslav – Kněžmost – Kamenice se náhradní stanice ve směru na Dolní Stakory
nezřizuje! Využít lze zastávky v blízkém okolí jako Kosmonosy, nemocnice a Kosmonosy, Transcentrum.

Mimořádná změna jízdních řádů linek 260920 a 260940
Mimořádnou změnou projdou od neděle 15. září dva jízdní řády na Benátecku – linka 260920 Mladá Boleslav –
Benátky nad Jizerou – Kropáčova Vrutice, Kojovice a 260940 Benátky nad Jizerou – Jiřice – Lysá nad Labem. Důvodem
je zlepšení včasné docházky žáků do vybraných škol.
Linka 260920 Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Kropáčova Vrutice, Kojovice – spoj č. 1 z Benátek nad Jizerou do
Kojovic uspíšen v celé trase o 10 minut. Spoj č. 4 do Mladé Boleslavi uspíšen v celé trase o 5 minut s tím, že v zastávce
Benátky nad Jizerou, aut. st. stále vyčkává na příjezd linky 260940 od Lysé nad Labem. Spoj č. 6 v 6:43 z Kojovic bude
odjíždět o 10 minut dříve a stejnou dobu pojede dříve i v celé trase.
Linka 260940 Benátky nad Jizerou – Jiřice – Lysá nad Labem – spoj č. 6 uspíšen kvůli změně na lince 260920 o 5 minut.
Návaznost v Benátkách nad Jizerou je zachována, v případě přestupů ve stanici Benátecká Vrutice musí cestující využít
dřívějšího spoje linky 270051 od Milovic dopravce OAD Kolín.
Jízdní řády obou linek jsou v příloze tohoto dokumentu, případně jsou zveřejněny na webových stránkách dopravce
www.transcentrumbus.cz!

Přesun zastávky v Předměřicích
Kvůli opravě chodníků v obci Předměřice nad Jizerou dochází od čtvrtka 12. září k přesunu zastávky Předměřice n. Jiz.,
Jednota ve směru na Mladou Boleslav. Stanice bude dočasně umístěna o několik metrů zpět, tj. blíže k obci Tuřice.
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