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Mladoboleslavsko: Od neděle 10. prosince jedou autobusy podle nového jízdního řádu
Od neděle 10. prosince platí pro regionální linky na Mladoboleslavsku nový jízdní řád. ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY se snaží úpravami a změnami vyjít vstříc cestující veřejnosti, objednavatelům dopravy a dalším
požadavkům firem a škol. Jízdní řád má dopravce na svém webu www.arriva-strednicechy.cz.
Na Mladoboleslavsku jsou větší úpravy hlavně na linkách, které přejíždí do sousedních krajů na
Královéhradecko a Liberecko. Liberecký kraj zavádí na svém území zastávky na znamení a významně mění
dopravní obslužnost na trase Bělá pod Bezdězem – Bezděz – Doksy – Česká Lípa. Linku 260580 z Bělé do
Doks nahradí společná linka IDOL 250 s dopravcem ČSAD Česká Lípa, která bude jezdit do České Lípy. Na
lince bude platit pouze integrovaný tarif IDOL.
Královéhradecký kraj objednal nový spoj pro zaměstnance pracující v noční směně v Mladé Boleslavi, a to na
trase od Jičína a Sobotky s odjezdem v 20:20. Vzniká také nový podvečerní spoj po 19. hodině mezi
Sobotkou a Jičínem s přípojem od Mladé Boleslavi.
U dálnice D10 budou trvale zrušeny na některých pražských linkách zastávky Hlavenec, motorest a Skorkov,
hlavní silnice. Mezi Prahou a Mladou Boleslaví pojede nově i o prázdninách první ranní spoj v 5:30, který si
našel řadu cestujících. Z Mladé Boleslavi do Prahy bude jezdit každý pracovní den také rychlíkový spoj
s odjezdem v 10:40 z Kosmonos a v 10:55 z autobusového nádraží v Mladé Boleslavi.
V odpoledních hodinách dochází k úpravám na trase Mladá Boleslav – Bezno, kde pojede díky časovým
posunům nový spoj v 15:00. Nového spoje před 15. hodinou se dočká také ve směru z Mladé Boleslavi Bakov
nad Jizerou a Veselá, vyjede v 14:50. Pro školáky z Března a Lhotek pojede nový spoj v 16. hodin z Mladé
Boleslavi. Lepšího spojení po školním vyučování a zájmových kroužcích se dočkají také školáci v Bílé Hlíně,
Dolní Krupé a Rokyté.
O prázdninách a o státních svátcích pojede více autobusů také na trase Mladá Boleslav – Bělá pod
Bezdězem nebo z Mladé Boleslavi do Zvířetic. Dopoledne se rozšíří spojení pro seniory nebo na návštěvy
úřadů a zdravotnických zařízení na trase z Mladé Boleslavi do Dobrovice, kdy vzniká spoj s odjezdem z Mladé
Boleslavi v 8:15 a spoj, který jede až do Prodašic, vyjede nově v 11:30.
Dálkovou linku z Prahy do Krkonoš, kterou dopravce zavedl v létě na trase z hlavního města přes Mladou
Boleslav, Turnov a Desnou do Harrachova, čeká novinka v podobě možnosti zakoupení místenky z Černého
Mostu do zastávek mezi Turnovem a Harrachovem.

Jan Holub
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

www.arriva-strednicechy.cz
www.facebook.com/arrivasc

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika
IČ: 25620886, DIČ: CZ699001947
tel.: +420 311 653 711
www.arriva-strednicechy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55481

