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TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA

Uzavírka v Bakově se o týden prodlužuje
Uzavírka ve Smetanově ulici v Bakově nad Jizerou je o týden prodloužena. Linka 260020 Mladá Boleslav – Kněžmost –
Kamenice tak bude minimálně do 7. prosince jezdit stále v objízdné trase.

Končí uzavírka u Čisté
Posledního listopadu skončí uzavírka odbočky ze silnice I/38 do obcí Čistá a Bítouchov. Linky 120, 500 a 600 ve směru
na Březinku a Bělou pod Bezdězem se tak od pondělí 1. prosince vrátí do svých obvyklých tras a budou opět využívat
stanici Čistá, u vodojemu.

Informační kancelář již vyhledává nové spojení
V naší Informační kanceláři na Autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi máme instalovaný nový vyhledavač v jízdních
řádech 2014/2015. Můžete se tedy začít dotazovat nova nové jízdní řády a potřebná spojení přes vánoční svátky. Je
však třeba upozornit, že ne všichni dopravci mají v tuto chvíli jízdní řády na 100 %. Změny je možné do systému
průběžně vnášet, což je třeba brát v úvahu. Jízdní řády letos platí od neděle 14. prosince. Informační kancelář je
otevřena od pondělí do pátku mezi 6. a 17. hodinou, kontaktní telefon je 326 710 711.

Od neděle 14. prosince začne platit nový jízdní řád
Za necelé tři týdny začne platit nový jízdní řád autobusů i vlaků v celém Česku, konkrétně od neděle 14. prosinci. V
tuto chvíli finišujeme s přípravou našeho nového jízdního řádu, v němž Vám přineseme řadu snad pozitivních změn. I
tak ale zůstane řada linek, kde se nebude měnit vůbec nic. Podrobnosti, včetně nových jízdních řádů, zveřejníme
v příštím týdnu, abyste si mohli dál plánovat své cesty a seznámit se s provedeným změnami.

Jan Holub
manažer dopravy
Transcentrum bus, s.r.o., člen skupiny Arriva
www.transcentrumbus.cz – www.facebook.com/transcentrumbus

Děkujeme, že využíváte naši službu zasílání aktuálních informací do Vaší e–mailové schránky. Přejeme Vám
pohodovou cestu našimi autobusy!
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