Obnovení provozu školních linek od středy 18.11.2020
Od středy 18.11.2020 se obnovuje provoz školních linek. Jedná se o následující linky:
•

Školní linka č. 131 (Hlavní nádraží – Paseky – Mšeno – centrum),

•

Školní linka č. 132 (Nová Ves – sídliště Šumava – centrum – Rýnovice),

•

Školní linka č. 133 (Horní Proseč – Rýnovice – Mšeno – centrum – Žižkův Vrch).

Ostatní omezení provozu platné od 14.10.2020 a 26.10.2020 zůstávají v platnosti, provoz je
zajištěn dle letních prázdninových jízdních řádů a s omezením na linkách č. 106 a 107.
Omezení provozu se týká těchto linek MHD:
- Nejede noční linka N1,
- Linka č. 102 (Autobusové nádraží – Paseky) – v dopravní špičce interval 30 minut,
nejedou spoje označené číslem „40“,
- 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. 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) není zabezpečena,
spoje přes Malé Vrkoslavice zajišťuje linka č. 110,
- Linka č. 118 (Hlavní nádraží – bazén – Mšeno, Arbesova) zabezpečeny pouze ranní
spoje s odjezdem v 6:11 z AN a 7:05 hod. ze zastávky Hlavní nádraží a v 6:35 a 7:35
hod. ze Mšena, Arbesova,
- Linka č. 119 (Nádraží Jablonecké Paseky – Žižkův Vrch) – standardní rozsah provozu,
- Na ostatních linkách nejedou spoje označené číslem „40“ a „44“ (kromě linky
č. 101).
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.
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