Omezení městské hromadné dopravy od středy 14.10.2020 do pátku 30.10.2020

(provoz dle letních prázdninových jízdních řádů)
V souladu s usnesením vlády ČR, kdy za účelem snížení rizika šíření koronaviru
(COVID – 19), dochází s platností od středy 14.10.2020 do pátku 23.10.2020 k
uzavření veškerých škol a na toto opatření navazují v termínu od pondělí
26.10.2020 do pátku 30.10.2020 prodloužené podzimní prázdniny, bude od
středy 14.10.2020 do pátku 30.10.2020 zajištění MHD v režimu letních
prázdninových jízdních řádů.
Rozsah omezení provozu MHD od středy 14.10.2020 do 30.10.2020:
-

-

-

Nebudou zajištěny školní linky č. 131, 132 a 133,
Linka č. 102 (Autobusové nádraží – Paseky) – v dopravní špičce interval 30 minut,
nejedou spoje označené číslem „40“,
Linka č. 109 (Rýnovice – Mšeno – Nádraží Jablonecké Paseky) – v pracovní dny
zajištěny spoje z Pasek v 5:28, 6:31, 13:37 a 14:26 hod., z Rýnovic v 6:10, 6:47,
13:14, 14:10 a 14:43, o víkendu standardní rozsah provozu,
Linka č. 110 (Kokonín – Autobusové nádraží – Rýnovice) – interval 30 minut od 5:00
do 7:30 hod. a od 13:30 do 17:00 hod., vybrané spoje jsou vedeny přes Malé
Vrkoslavice místo linky č. 113,
Linka č. 112 (Žižkův Vrch – Mšeno – Rýnovice) – interval 30 minut od 5:00 do 20:00
hod., dále interval 60 minut do 22:30 hod.
Linka č. 113 (Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice – Kokonín) nebude
zabezpečena, spoje přes Malé Vrkoslavice zajistí linka č. 110,
Linka č. 118 (Hlavní nádraží – bazén – Mšeno, Arbesova) nebude zabezpečena, kromě
ranního páru spojů (v 6:11 hod. z AN a 6:35 hod. ze Mšena, Arbesova)
Na ostatních linkách nepojedou spoje označené číslem „40“ a „44“.
Linka č. 123 (Autobusové nádraží – Liberecká), která je v provozu po dobu uzavření
ulice Budovatelů a Anenského náměstí zůstává v provozu.

Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu.
Zakrytí může být i provizorní. Pokud nemáte roušku, můžete použít šálu, šátek
či nákrčník.

Děkujeme za pochopení
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