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Uzavírka železničního přejezdu u Kolomut
Kvůli uzavírce železničního přejezdu u Kolomut změní linka 260930 Mladá Boleslav – Semčice – Mcely trasu.
Od středy 24. července 7. hodiny do 25. července 20. hodin bude uzavřen železniční přejezd na silnici III/27515 u
Kolomut. Linka 260930 vynechá bez náhrady zastávky Mladá Boleslav, Jičínská; Řepov, hl. sil.; Plazy, Kolomutská a
Kolomuty. Z Plaz a Kolomut však lze docházkovou vzdáleností využít stanici Plazy, u mlýna. Autobusy pojedou z Mladé
Boleslavi až ke stanici U Sportu a dále bez zastavení přes Jemníky, Bojetice a Týnec na Holé Vrchy, kde se otočí a napojí
se do své obvyklé trasy ve směru na Semčice. V opačném směru obráceně.
Uzavírka se ve středu 24. července dotkne spojů s odjezdem v 11:05, 14:45 a 16:25 z Mladé Boleslavi a spojů v 6:40 a
12:30 v opačném směru ze Mcel. Ve čtvrtek 25. července pak spojů v 5:45, 11:05, 14:45 a 16:25 a v opačném směru v
4:30, v 6:40 a 12:30 od Mcel na lince 260930.

Uzavírka železničního přejezdu u Loukova
Kvůli uzavírce železničního přejezdu u Loukova vynechá linka 260390 jednu ze svých zastávek.
Od čtvrtka 25. července 7. hodiny do soboty 27. července bude uzavřen železniční přejezd u Loukova na silnici
III/27922. Linka 260390 Mnichovo Hradiště – Loukov – Příšovice vynechá po dobu uzavírky zastávku Loukov, žel. st. a z
Loukova pojede náhradou horní cestou do Svijan, kde se napojí na své obvyklé zastávky Svijany, obec a Příšovice, SDZ.
Ve čtvrtek 25. července vynechá tuto zastávku spoj v 13:45 z Mnichova Hradiště a v 14:25 z Příšovic. V pátek 26.
července pak spoje v 4:47 od Sovenic a v 13:45 z Mnichova Hradiště a v opačném směru spoje v 5:05 a 14:25 z
Příšovic. Zastávka je zrušena bez náhrady, využít lze předchozí nebo následující stanice.

Uzavírka Poštovního mostu a Husovy ulice v Mimoni
Od pondělí 29. července bude dlouhodobě uzavřen Poštovní most a část Husovy ulice v Mimoni. Předpoklad trvání
uzavírky je v tomto roce do 4. listopadu 2013.
Pro linku 260005 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Mimoň bude vydán objížďkový jízdní řád, spoje budou po
dobu uzavírky začínat a končit v nově zřízené náhradní zastávce Mimoň, Tyršovo náměstí, která bude na Tyršově
náměstí, několik metrů od Pražské nebo Hvězdovské ulice. Odjezdové časy z této zastávky jsou shodné s časy ze
stanice u kina. Linka nebude v době uzavírky obsluhovat zastávky Mimoň, kino; Mimoň, aut. st. a Mimoň, Žitavská.
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