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Uzavírka mostu mezi obcemi Strašnov a Brodce změní trasy tří linek
Dlouhodobá uzavírka mostu přes D10 mezi obcemi Strašnov a Brodce změní od čtvrtka 23. června 2016
jízdní řády tří linek 260004 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou – Chotětov, 260970 Mladá Boleslav – Mečeříž
– Benátky nad Jizerou a 260992 Mladá Boleslav – Strašnov – Benátky nad Jizerou.
Do obce Strašnov budou zajíždět všechny spoje až na dvě výjimky, které lze nahradit a cestující tak o své
pravidelné spojení nepřijdou. U všech spojů musí veřejnost počítat s časovými posuny v různých částech
trasy kvůli zajištění včasných příjezdů a odjezdů do cílových stanic. Některé spoje dopravce Arriva Střední
Čechy mohou jet i o 10 minut dříve! Zastávka Brodce, Obecní úřad bude po dobu uzavírky zrušena, náhradou
zastaví všechny tři linky ve stanici Brodce, škola.
Spoj s odjezdem v 7:25 z Mladé Boleslavi na lince 260004 ve směru Horky nad Jizerou a Hrušov do
Strašnova nezajíždí, využít lze dřívější odjezd spoje linky 260992. Na Strašnov nezajede ještě spoj linky
260970 s odjezdem v 14:40 z Mladé Boleslavi, nahrazen je opět linkou 260992 s odjezdem v 14:30 z Mladé
Boleslavi ve shodné trase. Poslední večerní spoj v 22:32 na lince 260970 zajíždí na Strašnov pouze v
případě, že zde cestující budou chtít vystoupit, jinak do obce nejede.
Uzavírka má cestující v autobusech trápit až do konce letošního roku.
Jízdní řády jsou k dispozici na webu dopravce www.arriva-strednicechy.cz, jsou také v příloze této zprávy!
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