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Dlouhodobá uzavírka Ptácké ulice v Mladé Boleslavi změní 11 linek
Od pondělí 5. března 2018 je uzavřena střední část Ptácké ulice v Mladé Boleslavi. Linky,
které tudy pravidelně projíždí ve směru z centra, pojedou v objízdné trase přes
Staroměstské náměstí.
Linky 260001 Kadlín; 260002 Krpy; 260004 Hrušov; 260010 Benátky nad Jizerou; 260030
Žebice; 260570 Bezdědice; 260812 Praha; 260850 Březinka; 260860 Prodašice; 260960
Horní Cetno; 260992 Dražice tak vynechají zastávku Mladá Boleslav, Jaselská VZP a
dočasně budou zastavovat v náhradní zastávce Mladá Boleslav, 9. května, u parkoviště.
Ta je umístěna v zastávkovém zálivu mezi budovou magistrátu a zdejšími parkovišti. Na
příjezdu do Mladé Boleslavi se u těchto linek nic nemění a pojedou jako obvykle okolo
zimního stadionu a Viničnou ulicí.
Po dobu uzavírky je zrušena zastávka Mladá Boleslav, Česana, cestující musí využít
následující zastávky svých linek, například Akuma nebo Podolec.
Pro linku 260570 do Katusic a Bezdědic je s ohledem na další připravovanou uzavírku
v Koněvově ulici vydán výrazně upravený výlukový jízdní řád. Všechny spoje budou jezdit
okolo hlavního nádraží delší trasou a vybrané spoje tak mohou mít o pár minut jiné
odjezdové nebo příjezdové časy. Do Mladé Boleslavi přijedou všechny spoje jednotně
okolo Akumy a dále přes stanice Viničná a U Sportu.
Linek ve směru k Čisté, Bělé pod Bezdězem nebo Bítouchovu se uzavírka Ptácké ulice
nedotýká a jezdí podle svých platných jízdních řádů. Předpoklad trvání uzavírky je do
poloviny září.

Uzavírka silnice u obce Domousnice zdrží dvě linky
Od pondělí 5. března bude opět uzavřena část silnice II/280 mezi obcemi Domousnice a
Březno kvůli pokračující rekonstrukci hráze rybníku.
Linky 260110 Mladá Boleslav – Březno – Rožďalovice a 260950 Mladá Boleslav – Březno –
Libáň objedou uzavírku přes Petkovy a Dlouhou Lhotu, do obvyklé trasy se napojí v
zastávce Březno. Jízdné zůstane stejné, cestující musí počítat s tím, že v autobusech
pojedou o pár minut déle. Ranní spoj linky 260110 vyjede z Rožďalovic o 5 minut dříve.
Pozdější budou také dojezdy.
Po dobu uzavírky jsou bez náhrady zrušeny pro tyto dvě linky zastávky Lhotky, křižovatka a
Petkovy, Čížovky. Linka 260140 vedená z Mladé Boleslavi a Března přímo do Lhotek jezdí
bez omezení podle platného jízdního řádu. Protože linka mezi Mladou Boleslaví a Libání
nemůže zajet na lhoteckou křižovatku, musí se Lhotečtí spolehnout pouze na linku
260140, která jezdí přímo z jejich obce. Pro zlepšení spojení je však na libáňské lince
260950 zaveden dočasný náhradní spoj s odjezdem v 17:34 z Března do Lhotek, aby byla
zajištěna možnost dopravy z Mladé Boleslavi po dobu uzavírky. Spoj jede v trase Březno –
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Lhotky, křižovatka – Lhotky, ZD a Lhotky.
Pro zajištění obsluhy Čížovek je zaveden mimořádný školní svoz mikrobusem s odjezdem
ze zastávky Petkovy, Čížovky v 7:00, zpět z Mladé Boleslavi jede v 14:30. Doprava je určena
pouze pro školáky z Čížovek.
Výlukový jízdní řád linky 260110 Mladá Boleslav – Březno – Rožďalovice a 260950 Mladá
Boleslav – Březno – Libáň. Standardní jízdní řád linky 260140 Mladá Boleslav – Březno –
Lhotky.

Jarní prázdniny omezí provoz některých spojů
Týdenní jarní prázdniny omezí od 5. do 9. března provoz školních regionálních spojů na
Mladoboleslavsku. Nepojedou všechny, které mají ve svém záhlaví negativní značku [44].
Rychlíkové spoje z Mladé Boleslavi do Prahy a opačně jsou v tomto období v provozu.
Další školní volno představují velikonoční prázdniny ve čtvrtek 29. března.

Od neděle 4. března upravujeme vybrané jízdní řády
Od neděle 4. března 2018 upravujeme na základě podnětů krajů, obcí nebo cestujících
vybrané jízdní řády. Jde pouze o kosmetické změny.
Přesto je například na 28 linkách změněn termín celozávodní dovolené Škoda Auto, který
je nově naplánován od pondělí 9. do pátku 20. července 2018.
Drobnou změnou projde ranní školní přeprava z Dobrovice do Mladé Boleslavi. Spoj v 7:05
nepojede přes Holé Vrchy a Kolomuty, ale nově v rychlejší trase přes Bojetice a Jemníky.
Mezi Mladou Boleslaví a Dobrovicí pojedou tři spoje o pět minut dříve, jde o nové odjezdy
v 5:15 z Dobrovice, v 12:10 do Dobrovice a v 12:43 z Chloumku přes Dobrovici do města
automobilů.
O něco později pojedou školáci z Mladé Boleslavi do Bukovna a Katusic. Odpolední spoj
odjede z autobusového nádraží místo v 13:15 o 10 minut později.
Jízdní řády

