Souhrnné omezení provozu městské hromadné dopravy od pondělí 26.10.2020

(Provoz dle letních prázdninových jízdních řádů
a omezení provozu na linkách č. 106, 107 a 119)
Omezení provozu MHD platné od středy 14.10.2020:
-

Nejedou školní linky č. 131, 132, 133,
Nejede noční linka N1,
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) není zabezpečena, kromě
ranního páru spojů (v 6:11 hod. z AN a 6:35 hod. ze Mšena, Arbesova)
Na ostatních linkách nejedou spoje označené číslem „40“ a „44“.

Nová omezení provozu MHD platné od pondělí 26.10.2020:
-

-

Linka č. 106 (Autobusové nádraží – Rýnovická – Želivského) – prodloužení
pravidelného intervalu v pracovní dny ze 30 minut na 60 minut, odjezdy
z autobusové nádraží 56 minutu,
Linka č. 107 (Autobusové nádraží – Mšeno – Želivského) – prodloužení pravidelného
intervalu v pracovní dny ze 30 minut na 60 minut, odjezdy z autobusového nádraží
37 minutu,
Linka č. 119 (Nádraží Jablonecké Paseky – sídliště Šumava – Autobusové nádraží
– Žižkův Vrch) – zrušení spojů v ranní a odpolední špičce na rameni Autobusové
nádraží – Žižkův Vrch (kromě spojů s odjezdem ze Žižkova Vrchu v 6:50 a 7:20 hodin).
Doprava na Žižkův Vrch zajištěna v pracovní dny linkou č. 112 v intervalu 30 minut.

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
Jablonecká dopravní a.s.
Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jabloneckadopravni.cz

