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Jízdné nezdražujeme
Od 1. ledna se má zvýšit spodní sazba DPH, která se dotkne i výpočtu ceny jízdného. V našem případě však jízdné od
tohoto termínu zvyšovat nebudeme a v platnosti zůstává nadále současný tarif.

Vánoční svátky, volno a dovolené omezí provoz autobusů
Období vánočních svátků jako tradičně omezí provoz regionálních autobusů na Mladoboleslavsku. Naše autobusy tak
reagují na dny prázdnin i obecně menšího zájmu o přepravu v období volna a dovolených. Ještě v pátek 21. prosince
pojedou autobusy jako ve standardní školní den, v provozu budou všechny spoje. V sobotu 22. a 29. prosince pojedou
všechny obvyklé sobotní spoje, které mají značku šestky v kroužku. V neděli 23. a 30. prosince pojedou všechny
sváteční spoje, označeny jsou značkou křížku. 24., 25., 26. prosince a 1. ledna vyrazí na své trasy opět sváteční spoje
s křížkem, řada spojů ale bude pro tyto dny zvláštně omezena, na Štědrý den nepojedou večerní spoje, kdežto na První
sváteční vánoční a Nový rok zase brzké ranní autobusy.
Ve čtvrtek 27. a v pátek 28. prosince jezdí autobusy podle jízdních řádů jako při celozávodní dovolené Škoda Auto,
nepojede tedy řada zaměstnaneckých spojů, navíc je na linkách, kde je obecně i během roku malý zájem o přepravu,
doprava na tyto dva dny omezena. Tam, kde je doprava v tyto dny omezena, objednává automobilka Škoda Auto pro
své zaměstnance svozové autobusy.
Na Silvestra 31. prosince je provoz autobusů omezen ještě více, v provozu jsou jen hlavní směry na Mladou Boleslav.
Ve středu 3. ledna je provoz autobusů zajištěn jako o prázdninách, zaměstnanecké spoje pro Škoda Auto jsou zajištěny
v plném rozsahu. Od čtvrtka 3. ledna jedou autobusy opět bez omezení.
V pondělí 31. prosince a ve středu 2. ledna bude uzavřeno Staroměstské námětí v Mladé Boleslavi. Důvodem jsou
novoroční oslavy. Uzavírky se různě dotknou pravidelného provozu linek 260002, 260004, 260010, 260570, 260812,
260850, 260860 a 260992. Uzavřené náměstí budeme objíždět náhradní trasou po Ptácké ulici. Jako náhradní zastávka
bude sloužit stanice Mladá Boleslav, Jaselská VZP. Uzavřena bude stanice 9. května u parkoviště. Přesné podrobnosti k
jednotlivým linkám jsou na webu www.transcentrumbus.cz!
Naše informační kancelář na Autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi bude 27., 28. a 31. prosince uzavřena.
V provozu bude opět od středy 2. ledna 2013 v tradiční otevírací době od 6. do 17. hodin.
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