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

Uzavírka Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti omezí autobusy
V sobotu 13. prosince 2014 bude kvůli Vánočnímu jarmarku uzavřeno pro dopravu Masarykovo náměstí v Mnichově
Hradišti. Autobusy sem nevjedou a proto všechny sobotní spoje na lince 260250 z Mnichova Hradiště přes Bakov nad
Jizerou do Mladé Boleslavi a 260810 Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav – Praha začínají a končí po celý den v
zastávce Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. a z náměstí nejedou. Ze stanice Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. odjíždí spoje
zmíněných linek dle platného jízdního řádu.

Od neděle 14. prosince se mění jízdní řády
Neděle 14. prosinec 2014 je den, kdy se v celém Česku mění vlakové i autobusové jízdní řády. Na našich linkách
nedochází k žádnému rušení spojů, řada z nich nemá žádnou změnu a platí dál podle původních jízdních řádů. Úpravy
jsou drobnějšího charakteru na základě podnětů obcí, měst nebo krajských úřadů. Zásadnějšími změnami prochází
oblast Mnichova Hradiště a obcí na Chocnějovicku. Velkou úpravou projdou letos názvy zastávek. Řada z nich bude mít
po desítkách let jiný název, který bude lépe vystihovat danou lokalitu a přizpůsobí se místním poměrům.
Velkou změnou prochází dopravní obslužnost obcí v okolí Chocnějovic, Loukovce, Loukova, Koryt nebo Sezemic. S
novým jízdním řádem bude doprava zajišťována na základě dohody Středočeského a Libereckého kraje pouze okružní
linkou 260390 Mnichovo Hradiště – Chocnějovice – Mnichovo Hradiště. Linka od Turnova oblastí projíždět nebude a
výše uvedená linka nahradí i tyto spoje. Doprava je obecně rozšířena a do všech obcí v této oblasti bude jezdit
srovnatelný počet spojů v jednotné trase. V Sezemicích navíc vzniká přestupní bod na linku ve směru na Nechálov a
Turnov. I přesto, že je přímé spojení s Turnovem zrušeno, díky přestupnímu bodu a většímu množství spojů, je možné
využívat širšího spojení i v tomto směru.
Pro Mnichovohradišťsko jsou připraveny i další změny. Linky 260270 od Přepeř a 260310 z Vicmanova už nebudou v
Mnichově Hradišti jezdit kvůli slabému obsazení do průmyslové zóny. Nově však bude nabídnuto pro všechny ranní
spoje z okolních obcí na 5:30 do Mnichova Hradiště možnost zakoupit si v daném výchozím spoji přímou jízdenku až do
průmyslové lokality u Mahle v Mnichově Hradišti a na náměstí si pouze přestoupit do autobusu linky 260370, která
tam z nástupiště č. 9 dojede. Cestující bude mít jízdenku z prvního spoje, nebude nutné si koupit další. Týká se to
například linek od Vicmanova, Přepeř, Rokyté, Kruhů, Sobotky, Kněžmosta nebo Chocnějovic. Příslušná poznámka je
uvedena pod daným jízdním řádem.
Pro zlepšení dopravy zaměstnanců do firmy Mahle je zřízena nová zastávka Mnichovo Hradiště, Haškov a budou zde
zastavovat všechny linky, které zastavovaly v původní zastávce na Haškově. Zastávka u Litry, původní Haškov, dostane
nový název U Bažantnice a budou ji obsluhovat pouze linky 260250, 260280 a 260370.
Drobnou změnou prochází také doprava školáků do učiliště v Hubálově. V pracovní dny budou spojení zajišťovat přímé
spoje linky 260370, v neděli večer zůstane v provozu linka 260380.
Nového páru spojů se dočkají cestující na lince 260370 v úseku z Mnichova Hradiště ve směru na Březinu, Loukov,
Doubravu, Žďár a Žehrov. Každý školní den pojede spoj v 14:45 z Mnichova Hradiště a nově od pondělí do pátku ve
dnech školy také v 16:20 a zpět v 16:45. Jediným omezením projde ranní spoj v 6:40 na lince 260331. Ten je zrušen a v
úseku Kněžmost – Bakov nad Jizerou lze využít linku 260020 z Kamenice a v trase Bakov nad Jizerou – Mnichovo
Hradiště linku 260510 z Bělé pod Bezdězem.
Časové posuny jsou provedeny na linkách směřujících z Mladé Boleslavi na Bakov a Mnichova Hradiště. Například na
lince 250 nebo 260 přes Klášter. V obcích Kozmice a Strážiště budou opět zastavovat nedělní spoje linky 280 do
Mnichova Hradiště.
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V okolí Bělé pod Bezdězem, Benátek nad Jizerou nebo Mladé Boleslavi jsou změny pouze drobné. Na Bělsku projde
změnou linka 520, jejíž ranní spoje budou jezdit z Bělé do Bezdědic i o prázdninách a první ranní spoj pojede v Bělé až
do zastávky Atmos.
Na Benátecku dojde jen k několika drobným posunům na lince mezi Mladou Boleslaví a Benátkami nad Jizerou.
Několik změn proběhne i v okolí Mladé Boleslavi. Poslední spoj z Prahy ve 22:45 nově zajede i do Brandýsa nad Labem
a Staré Boleslavi a v případě zájmu odveze před půlnocí cestující v Mladé Boleslavi až do zastávky U hřiště. Poslední
rychlík z Prahy v 21:25 pojede v Mladé Boleslavi taktéž až do zastávky U hřiště. Linka 860 do Dobrovice a Prodašic
bude nově zastavovat na Ptácké ulici u Česany a linka 960 na Rokytovec a Cetno zastaví cestujícím také v centru města
v Jaselské ulici. Linka 910 od Husí Lhoty, Úhelnice a Valů dojede se zaměstnanci do Mladé Boleslavi o několik minut
dříve, aby lépe stihli začátek pracovní směny. Po 17. hodině bude nabídnuto spoje i o prázdninách cestujícím do obcí
Sukorady, Obruby, Přepeře a do Sobotky na lince 880.
Od 1. ledna 2015 je linka 540810 Lázně Kundratice – Mladá Boleslav – Praha přečíslována na základě požadavku
Organizátora dopravy v Libereckém kraji na linku 540381, kdy se rozsah ani trasa linky nemění, pouze její číslo.
V ostatních jízdních řádech jsou provedeny pouze drobné změny, posuny spojů v řádu několika minut pro lepší
návaznost na jiné spoje, případně do škol a zaměstnání. Jízdní řády jsou již k dispozici na webu dopravu
www.transcentrumbus.cz, kde je k dispozici také podrobný dokument s přehledem všech změn.

S novým jízdním řádem dostane řada zastávek nový název
Od neděle 14. prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády, budou na Mladoboleslavsku přejmenovány vybrané
zastávky. Po dlouhé řadě let chceme společně s Krajským úřadem Středočeského kraje, který část dopravní obslužnosti
objednává, názvy zastávek lépe vystihnout, odstranit zastaralé nebo nevyhovující pojmenování po neexistujících
provozovnách, obchodech, firmách nebo odbočkách. Naším cílem je zkrátit používané názvy a tím zjednodušit
orientaci ve vyhledávání spojení. Dlouhé názvy to totiž výrazně komplikují. Zastávky jsou přejmenovány napříč
Mladoboleslavskem, přesný přehled starých a nových názvů si můžete přečíst v samostatném dokumentu v příloze.
S novým jízdním řádem se zřizuje také nová zastávka Mnichovo Hradiště, Haškov, která je umístěna před firmu Mahle
v průmyslové lokalitě. Zastavovat zde budou všechny linky, které obsluhovaly původní zastávku Haškov u firmy Litra.
Zde se bude stanici jmenovat nově Mnichovo Hradiště, U Bažantnice a zastaví zde pouze linky 260250 Mladá Boleslav
Boleslav, 260280 Hrubý Lesnov a 260370 Žehrov.

Jan Holub
manažer dopravy
TRANSCENTRUM bus s. r. o., člen skupiny ARRIVA
telefon 326 712 019
holubj@transcentrumbus.cz
www.transcentrumbus.cz, www.facebook.com/transcentrumbus
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