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Dopravní opatření na linkách MHD platné od středy 1. 9. 2021 
 
 

Od středy 1. 9. 2021 se ruší letní jízdní řády, obnovuje se provoz školních linek 
č. 131, 132 a 133. Na ostatních linkách MHD budou v provozu spoje označené 
číslicí 40 a 44. 
 
Další změny v provozu MHD platné od 1. 9. 2021: 
 
Obnovení obsluhy zastávky Kokonín, pošta linkou č. 101 a 105: Na základě přijatých 
podnětů od cestujících bude po dobu uzavírky části Rychnovské ulice opět obsloužena 
zastávka Kokonín, pošta. Upozornění: pro oba směry bude využívána zastávka před okružní 
křižovatkou ve směru z centra města. 
 
Linka č. 105 (Horní Proseč – Kokonín, IMP): Na základě přijatých podnětů od cestujících se 
ve zkušebním provozu zavádí nový spoj s odjezdem z Horní Proseče v 7:33 hod. do zastávky 
Liberecká. Spoj bude v provozu ve dny školního vyučování a bude zabezpečen 
malokapacitním autobusem.  
 
Linka č. 113 (Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice – Kokonín): Z důvodu pokračování 
rekonstrukce kanalizace v Rychnovské ulici nebudou spoje s odjezdem z autobusového 
nádraží v 5:40; 7:12; 14:45 a 17:30 hod. obsluhovat zastávky Krkonošská a Kokonín, pošta. 
Ve směru z Kokonína, IMP do centra města spoj s odjezdem od IMP v 7:49 hod. vynechá 
zastávku Kokonín, pošta. Náhradní zastávka Horní Kokonín.       
 
Linka č. 133 (školní linka Horní Proseč – Mšeno – Žižkův vrch): Linka bude odjíždět ze 
zastávky Horní Proseč o 3 minuty dříve. Nový odjezd z Horní Proseče v 7:07 hod., ze zastávky 
U Tenisu a následujících zastávek bude linka odjíždět v původních časech. Dopravní opatření 
provedeno na základě vyšší počtu nastupujících cestujících na zastávce U Tenisu.  
 
Linka č. 130 (víkendová noční linka): Linka nebude i nadále provozována. 

 
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí musí být respirátorem nebo obdobným prostředkem. 
 

 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 

   


