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Přesun zastávky Mladá Boleslav, Jičínská
Kvůli stavbě cyklostezky je od pondělí 1. 4. 2019 do 10. 4. 2019 zrušena zastávka Mladá
Boleslav, Jičínská ve směru ke kruhovému objezdu a na Jičín. Zastávka v opačném směru
do centra Mladé Boleslavi zůstává na obvyklém místě.
Autobusy budou náhradou zastavovat v této lokalitě v zastávce MHD Rozvoj (u drogerie,
bufetu, cca o 300 metrů zpět na této ulici).

Linka do Liberce vynechá jednou denně Loukov
V pondělí 1. 4. 2019 začíná dlouhodobé omezení na silnici II/610 Turnov – Svijany, které
změní i naši linku IDOL 360 Liberec – Hodkovice nad Mohelkou – Mladá Boleslav. Autobus
jede ve směru z Mladé Boleslavi až do zastávky Loukov, žel. st., kde se otočí a vrací se zpět
do Březiny a na D10, v opačném směru obráceně.
Místo zastávky Svijany, na nájezdu obsluhuje linka zastávku Příšovice, hl. sil. u D10, spoj s
odjezdem v 5:25 z Mladé Boleslavi do Liberce neobsluhuje zastávku Loukov, žel. st.,
ostatní spoje již tuto stanici obsluhují. Výlukový jízdní řád je na webu dopravce
www.arriva-strednicechy.cz

Uzavírka u Rabakova zruší několik zastávek
V pondělí 1. 4. 2019 začíná oprava silnice II/279 Rabakov – Prodašice, která změní linky
260080 Dolní Bousov – Rabakov – Dolní Bousov a 260110 Mladá Boleslav – Prodašice –
Rožďalovice. Výlukové jízdní řády jsou na webu dopravce www.arriva-strednicechy.cz
Linka 260080 jede v upravených časech, ranní a odpolední spoje začínají/končí v zastávce
Domousnice, žel. zast. Polední spoj jede jako obvykle do Veselice. Zastávky Domousnice,
MŠ; Rabakov, chaty a Rabakov nejsou obsluhovány.
Linka 260110 jede v objízdné trase a neobsluhuje zastávky Domousnice, MŠ; Rabakov,
chaty; Rabakov a Ujkovice, Na křižovatce. Ze zastávky Domousnice, MŠ využijí cestující
linku 260950 Mladá Boleslav – Libáň, ze zastávky Ujkovice, Na křižovatce linku 260860
Mladá Boleslav – Prodašice.

Oprava silnice I/38 ruší zastávku u Debře
Od pondělí 1. 4. 2019 bude kvůli rekonstrukci povrchu částečně uzavřena silnice I/38 mezi
obcemi Hrdlořezy a Debř, provoz bude řízen pracovníky stavby nebo kyvadlově semafory.
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Po dobu omezení je pro linky 260120 Mladá Boleslav – Čistá – Březinka a 260500 Mladá
Boleslav – Čistá – Bělá pod Bezdězem zrušena bez náhrady zastávka Mladá Boleslav, Debř,
hl. sil. Cestující mohou využít zastávky v blízkém okolí Hrdlořezy, Přední důl a Mladá
Boleslav, rozc. Podlázky 0.5.
Kvůli omezení bude na linkách docházet ke zpoždění spojů. Platí cca od 20. května.

Pokračující omezení
Pokračuje uzavírka u Malobratřic na silnici II/268, kde se upravuje nehodová křižovatka.
Pokračuje také uzavření zastávky Mnichovo Hradiště, železniční stanice, kde se staví nový
terminál autobusové a vlakové dopravy. Omezení jsou i při opravách sítí na Masarykově
náměstí v Mnichově Hradišti, v dohledné době dojde k přesunům některých odjezdových
stanovišť na jiná místa v rámci náměstí. A za provozu s omezením pokračuje oprava silnice
Plazy – Stakory – Studénka – Bakov nad Jizerou, námi provozované linky ale neomezí,
může je pouze zdržet.
Cestující v autobusech v dohledné době omezí také oprava Pražské ulice v Benátkách nad
Jizerou, oprava silnice I/16 v Jizerním Vtelně nebo uzavírka Pražské ulice v Brandýse nad
Labem.

Nové spoje do Kněžmosta
Od pondělí 1. 4 2019 jsou upraveny jízdní řády linek 260020 Mladá Boleslav – Bakov nad
Jizerou – Dobšín, Kamenice a 260090 Mladá Boleslav – Kněžmost – Dobšín. Důvodem je
zavedení a úpravy spojů kvůli zajištění dopravy zaměstnanců na směnný provoz v Kautexu
Kněžmost, nové večerní spoje se ale mohou hodit i dalším cestujícím, kteří se zdrží
v Mladé Boleslavi.
Na lince 260020 Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Dobšín, Kamenice je spoj č. 7 s
odjezdem v 13:15 z Mladé Boleslavi v provozu nově každý pracovní den. Spoj č. 8 v 13:50 z
Kněžmosta do Mladé Boleslavi je převeden na linku 260090 a po trase této linky nejede.
Na lince 260090 Mladá Boleslav – Kněžmost – Dobšín jsou zavedeny nové spoje v 14:10 a
22:10 z Kněžmosta do Mladé Boleslavi a v 21:20 z Mladé Boleslavi přes Horní Stakory do
Kněžmosta. Spoje jedou každý pracovní den. jízdní řády jsou na webu dopravce
www.arriva-strednicechy.cz
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