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Omezení v Boleslavské ulici v Bakově změní zastávky
Kvůli pokračující opravě plynovodu je od 1. července 2015 uzavřena část Boleslavské ulice v
Bakově nad Jizerou. Uzavřen bude pouze jeden směr ulice – od Mladé Boleslavi přes centrum
Bakova nad Jizerou do Mnichova Hradiště. Ve směru z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavi
bude silnice průjezdná.
Zastávka "Bakov n. Jiz., Trenčín" ve směru do centra Bakova a do Mnichova Hradiště je přesunuta
do stanice "Bakov n. Jiz., Pražská" k restauraci U Ledvinů. Zastávka ve směru do Mladé Boleslavi
zůstává nezměněna a spoje tudy nadále projíždí!
Regionální linky nezajíždí do Vince
Z důvodu nevyhovujících průjezdních podmínek při stavbě vodovodu v obci Vinec je s okamžitou
platností od pondělí 29. června 2015 zrušena obslužnost obce Vinec. Regionální linky směřující do
Katusic, Březinky, Bezna a Benátek nad Jizerou tak do odvolání neobsluhují zastávky Vinec, dolní
část, Vinec, Obecní úřad a Vinec, u hřbitova.
Letní měsíce omezí autobusovou dopravu
Letošní letní školní prázdniny začínají ve středu 1. července a končí v pondělí 31. srpna. V tomto
období nepojedou v regionální dopravě všechny školní spoje. Na Mladoboleslavsku mají takové
spoje v záhlaví negativní značku [44]. Najdou se však i výjimky – a těmi jsou spoje, které naopak o
prázdninách jezdí. Takové spoje mají značku [51], [53] nebo [54].
V období prázdnin se přidá ještě jedno omezení – a tím je tradiční celozávodní dovolená v
automobilce Škoda Auto. Letos je naplánována v termínu dvou týdnů od 3. do 14. srpna. V této
době nepojedou nejen výše uvedené školní spoje, ale navíc i vybrané spoje zaměstnanecké. Jejich
omezení má tradičně negativní značku [33].
Červencové státní svátky upraví provoz autobusů
Červencové státní svátky upravují jako obvykle provoz autobusových spojů. V sobotu 4. července
bude regionální doprava zajištěna podle sobotních jízdních řádů. V neděli 5. července pojedou
pouze sváteční spoje s křížkem ve svém záhlaví a v pondělí 6. července pojedou všechny nedělní
a sváteční spoje a také spoje zaměstnanecké na noční směny v automobilce Škoda Auto.
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Oprava mostu u Březinky změní dočasně trasy tří linek
Kvůli opravě mostu na silnici II/272 mezi obcemi Katusice a Březinka bude od 7. července 2015
upraven provoz regionálních linek 260520 Bělá pod Bezdězem – Bezdědice, 260590 Bělá pod
Bezdězem – Bezno – Praha a 260850 Mladá Boleslav – Katusice – Plužná, které musí jet
v objízdné trase.
Pro všechny zmíněné linky je po dobu uzavírky zrušena zastávka „Katusice, Na Sušce“, jako
náhradní stanice je stanovena zastávka „Katusice“. Vybrané spoje linky 260520, které jedou přes
Katusice, obsluhují zastávky „Březinka“ a „Březinka, Katusická“ v opačném pořadí.

Přejeme klidné léto.
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manažer osobní dopravy
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