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Mladoboleslavsko: Podzimní prázdniny omezí provoz některých našich spojů
Školáci vyhlíží první prázdniny v letošním školním roce. Dvoudenní podzimní volno mají ve středu 26. a ve
čtvrtek 27. října a v tyto dny proto nepojedou školní spoje dopravce Arriva Střední Čechy s negativní značkou
[44] ve svém záhlaví.
V pátek 28. října je státní svátek a to pojedou pouze sváteční spoje s křížkem. V sobotu a v neděli 29., resp.
30. října už jezdí autobusy podle standardních jízdních řádů jako v sobotu a v neděli.

Mladoboleslavsko: Od 30. října se drobně upravují čtyři jízdní řády
Od neděle 30. října 2016 platí dodatečná změna u čtyř jízdních řádů dopravce Arriva Střední Čechy. Na lince
260007 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou – Praha je upraven provoz ranních spojů č. 13 a 14 mezi
Benátkami nad Jizerou a Prahou, spoje nepojedou v pátek 18. listopadu, využít lze v obdobných časech linky
260810 a 260811.
Stejná úprava provozu je také na lince 260900 na trase mezi Dobrovicí a Mladou Boleslaví. Spoj č. 10 v 7:10
z Dobrovice v tento den nepojede, náhradou je možné využít linku 260130 ve stejné trase. Na lince 260130
Mladá Boleslav – Dobrovice – Lipník budou v pátek 18. listopadu provozovány i spoje č. 1 v 5:20 z Mladé
Boleslavi a v 6:35 ze stanice Lipník, které neměly původně v tento den jet.
Linka 260370 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Žehrov bude nově dvěma spoji, které zajíždí ve dnech
školního vyučování do Hubálova, zastavovat také ve stanicích Loukovec a Loukov, škola pro zlepšení
přepravy školáků. Nové jízdní řády nabízí dopravce na svém webu.

Mladoboleslavsko: Uzavírka Jiráskovy ulice v Mnichově Hradišti omezí zastávku
Oprava části Jiráskovy ulice v Mnichově Hradišti si vyžádá dopravní omezení. V pondělí 31. října a v úterý 1.
listopadu 2016 bude v zatáčce u benzinové stanice zcela uzavřena.
Po tyto dva dny budou linky Arrivy 260270 v trase Mnichovo Hradiště – Přepeře – Dolní Bousov a 260350
z Mnichova Hradiště přes Dolní Bousov do Sobotky jezdit v objízdné trase a vynechají zastávku Mnichovo
Hradiště, Jiráskova v blízkosti vlakového nádraží. Náhradní stanice není zřízena, k výstupu a nástupu musí
cestující využít zastávku Mnichovo Hradiště, náměstí.
Uzavírka se dotkne také linky 260623 od Kněžmosta, kterou provozuje Dopravní podnik Kněžmost.
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