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Uzavírka silnice ze Střížovic do Košátek prodlouží jízdní dobu šesti spojům
Od úterý 19. listopadu 2013 je kvůli mimořádné havárii a opravě opěrné zídky uzavřena část silnice III/24428 ve
Střížovicích. Dotkne se šesti převážně školních spojů.
Ze Střížovic do Košátek tak musí spoje na linkách 260920 Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Kojovice a 260960
Mladá Boleslav – Bezno – Benátky nad Jizerou, které zajíždí do Kojovic, jet po objízdné trase okolo Horního Slivna. Tyto
spoje budou do odvolání vynechávat zastávku Střížovice, V lukách a cestující musí využít zastávky v okolí, tj. Střížovice
nebo Střížovice, U pily a počítat na těchto spojích se zdržením!

Linka 260005 se vrací v Mimoni do obvyklé trasy
Uzavírka Poštovního mostu v Mimoni prošla úpravou. Od pondělí 18. listopadu mohou naše autobusy místem opět
projíždět a linka 260005 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Mimoň se tak vrací do původní trasy a opět jezdí z
Žitavské podle obvyklého jízdního řádu.

Nový jízdní řád začne platit od 15. prosince
Nový jízdní řád začne letos platit od neděle 15. prosince 2013. Na našich linkách nedochází k žádnému rušení spojů,
řada z nich nemá žádnou změnu a platit budou dál podle původních jízdních řádů. Úpravy jsou pouze drobné na
základě podnětů cestujících, obcí, měst nebo krajských úřadů. Jednotlivé jízdní řády a podrobný popis změn
zveřejníme na našem webu www.transcentrumbus.cz okolo 25. listopadu.

V Mladé Boleslavi se již brzy otevře Jaselská ulice
Jaselská ulice v Mladé Boleslavi by měla být v dohledu po dlouhodobé rekonstrukci opět zprůjezdněna. Až se tak
stane, všechny tudy projíždějí linky, se do lokality opět vrátí a zrušena tak bude náhradní stanice na Výstavišti.
V současné době jednáme s městem a jeho zástupci o umístění zastávek regionální dopravy v Jaselské ulici, s největší
pravděpodobností zde totiž dojde ke změnám, které však nebudou k dobrému. O vývoji Vás budeme včas informovat.
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