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Mladoboleslavsko: Od 28. srpna se mění vybrané jízdní řády. Pojede víc spojů
Změna jízdního řádu vybraných regionálních linek, které provozuje Arriva Střední Čechy, je vyvolána novými
potřebami při dojíždění školáků nebo zlepšení dopravní obslužnosti v některých lokalitách. Od konce srpna se
proto rozjede na své trasy několik nových spojů.
Nové odpolední školní spoje vyjedou na lince 260330 z Mnichova Hradiště přes Lhotice, Boseň a Zásadku
na Mužský, jejich odjezd je každý školní den v 12:40 z Mnichova Hradiště a v 13:00 zpět z Mužského.
Lepšího dopoledního spojení se dočkají obyvatelé Plužné a Březinky. Sem totiž zajedou prodloužené spoje
linky 260520, které dopoledne jezdily jen po Bělé pod Bezdězem mezi zastávkami Atmos a nádraží. Po půl
deváté tak bude možné cestovat ve směru z Bělé do těchto obcí, v 9:05 vyjede autobus z Březinky a v 9:08 z
Plužné zpět a v Bělé zastaví na všech obvyklých zastávkách v centru.
Nového dopoledního spojení se dočkají i cestující v obcích Kolomuty, Holé Vrchy, Ctiměřice, Semčice,
Pěčice, Jabkenice, Charvatce a Chudíř. Na lince 260930 pojede v pracovní den nový spoj v 7:35 z Mladé
Boleslavi a v 8:12 vyjede zpět přes zmíněné obce na trase Chudíř – Mladá Boleslav.
Mezi další změny patří i prodloužení spoje s odjezdem v 15:55 z Kněžmosta do Bakova nad Jizerou na lince
260331, spoj nebude končit v Bakově, ale dojede až do Mnichova Hradiště. Nový první ranní spoj se rozjede i
na lince 260570 mezi Mladou Boleslaví, Bukovnem a Katusicemi, z autobusového nádraží vyjede každý
pracovní den v 5:25.
V jízdních řádech budou mírně upraveny i odjezdové časy vybraných spojů. Na lince 260010 pojede o 5 minut
později původní spoj v 12:50 z autobusového nádraží v Benátkách na Husovo náměstí. Celou trasu projede o
pět minut později také spoj v 13:15 na lince 260510 z Mnichova Hradiště přes Bakov do Bělé pod Bezdězem.
O pět minut později pojedou i ranní spoje linky 260920 mezi Benátkami a Kojovicemi přes oblast Slivenska a
Kropáčovy Vrutice, nové odjezdy jsou z Benátek v 5:55, z Kojovic v 6:36.
Výraznějším posunem projdou čtyři školní spoje – o 20 minut později vyjede spoj linky 260920 s původním
odjezdem v 13:20 z Benátek nad Jizerou na Zdětín a Sedlec, později pojede i spoj v opačném směru.
Radost budou mít školáci z Němčic a Libichova, kteří dojíždí do školy v Dobrovici, odpoledne jim pojedou
spoje po vyučování dříve domů. Nestane se tak až v půl čtvrté, nově pojede linka 260870 z Dobrovice ve
směru na Libichov a Němčice už v 14:55.
Nové jízdní řády nabízí dopravce na svém webu. Změny platí od neděle 28. srpna 2016.
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