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Uzavírka v Neuberku a Vinci změní trasy některých linek
Od středy 5. srpna do středy 12. srpna 2015 je uzavřen železniční přejezd v příměstské části
Mladé Boleslavi Neuberk. Dotčené linky 001 (Kadlín), 002 (Krpy) a 850 (Březinka) pojedou v
náhradní trase. Všechny tři linky vynechají zastávku Neuberk bez náhrady, všechny ostatní
zastávky už obslouží dle jízdního řádu.
Ve stejném termínu – od středy 5. srpna do středy 12. srpna 2015 – je uzavřen také průjezd obcí
Vinec. Linka 850 (Březinka) nebude Vinec obsluhovat a vynechá všechny tři zdejší zastávky Vinec,
u hřbitova; Vinec, Obecní úřad a Vinec, dolní část. Všechny spoje pojedou náhradní trasou z
Rokytovce přes Malé Horky, Strenice a Krnsko. Kvůli souběžně probíhající uzavírce železničního
přejezdu v Neuberku vynechá tato linka i stanici Neuberk.

Celozávodní dovolená v automobilce omezí na dva týdny řadu spojů
Celozávodní dovolená v automobilce Škoda Auto je letos v termínu od 3. do 14. srpna. Během
těchto dvou týdnů bude omezena řada hlavně večerních spojů, redukována bude také doprava do
průmyslových lokalit v Zalužanech nebo u Řepova. Spoje, které nejsou v provozu, nebo naopak
výjimečně jsou, mají v záhlaví negativní značky [33], [63], [73].

Uzavírka kruhových objezdů v Mladé Boleslavi bude zdržovat provoz autobusů
Od soboty 1. srpna 2015 do konce prázdnin bude uzavřen kvůli opravám kruhový objezd na třídě
Václava Klementa u Sportu v Mladé Boleslavi. Zastávka Mladá Boleslav, U Sportu bude
obsluhována všemi linkami dle platných jízdních řádů. Zastávka Mladá Boleslav, Na výstavišti je
pro linky 020 (Kamenice), 250 (Hradiště), 370 (Žehrov) a 910 (Kněžmost) po dobu uzavírky
zrušena, náhradou tyto linky zastavují až ve stanici Mladá Boleslav, U Sportu.
V tomto termínu bude omezen také kruhový objezd v Zalužanech před R10. Jde pouze o
částečnou uzavírku při opravě povrchu komunikace. Cestující ale musí i zde počítat se zdržením
našich linek!
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Uzavírka Viničné ulice v Mladé Boleslavi změní příjezdy do města
Od úterý 28. července do neděle 9. srpna 2015 je uzavřena část Viničné ulice v Mladé Boleslavi.
Po dobu uzavírky jsou linky 001 (Kadlín), 002 (Krpy), 004 (Hrušov), 010 (Benátky nad Jizerou), 030
(Žebice), 570 (Bezdědice), 812 (Praha), 850 (Březinka), 860 (Prodašice) a 992 (Dražice) vedeny v
náhradní trase Ptáckou a Jaselskou ulicí.
Po dobu uzavírky je bez náhrady zrušena zastávka Mladá Boleslav, Viničná. Zmíněné linky zastaví
místo ve stanici Mladá Boleslav, U Sportu náhradou v zastávce Mladá Boleslav, Jaselská, VZP.

Uzavírka mezi obcemi Březno a Nová Telib změní provoz linky 260980
Kvůli uzavírce silnice mezi obcemi Březno a Nová Telib je od 23. července 2015 linka 260980
Mladá Boleslav – Kobylnice – Semčice vedena v objízdné trase přes Kolomuty a Holé Vrchy. Úsek
Nová Telib – Semčice je obsluhován v opačném pořadí oproti standardní trase. Cestující tak musí
počítat s upravenými časy a trasou!
Všechny spoje jezdí v rozdílných časech i trasách, jízdné je však zachováno. Školní spoje po 17.
hodině v úseku Březno – Nová Telib a zpět jsou po dobu uzavírky zrušeny. Linka neobsluhuje
žádným spojem po dobu uzavírky zastávku Březno, škola a Březno, Dolánky.
Vybrané objížďkové spoje navíc nezajíždí do obce Židněves a Březno – jde například o školní spoj
č. 5 v 6:20 z Mladé Boleslavi, ten nahrazuje v 6:25 linka 260140 (Mladá Boleslav, aut. st. č. 21)
nebo o spoje č. 2 a 8 po 5. a 13. hodině do Mladé Boleslavi – ve stejném úseku a obdobném čase
je nahradí linka 260950 z Libáně. Pro včasný dojezd školáků do Mladé Boleslavi jede v úseku
Nová Telib – Žerčice nový spoj v 6:45, který pokračuje jako linka 260860 do Mladé Boleslavi.
Výlukový jízdní řád je přílohou této zprávy.

Přejeme klidné léto.

Jan Holub
manažer osobní dopravy
T 326 712 019
www.arriva-strednicechy.cz
www.facebook.com/arrivasc
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