Změny jízdních řádů platné od pondělí 1. 3. 2021
Linka č. 103 – ukončení spojů v dopravní špičce v zastávce U Tenisu (do 28. 2.
2021 spoje zajížděly až do zastávky Horní Proseč).
Linka č. 105 – prodloužení spojů v době dopravní špičky ze zastávky u Tenisu až
do zastávky Horní Proseč (touto úpravou dochází ke zkrácení intervalů mezi
spoji v pracovní dny ve špičce v úseku U Tenisu – Horní Proseč ze 60 minut na
30 minut).
Linka č. 106 – úprava časů odjezdů spojů ze zastávky Nádraží Jablonecké
Paseky. Z důvodu zkvalitnění přestupních vazeb a návazností na další linky na
autobusovém nádraží budou spoje odjíždět o 3 minuty dříve. Současný odjezd
v 19 a 49 minutu, nový odjezd ze zastávky Nádraží Jablonecké Paseky v 16
a 46 minutu.
Další platná dopravní opatření:
Od pondělí 8. 2. 2021 jsou z důvodu vládních opatření zrušeny školní linky
č. 131, 132, 133 a dále nejsou zabezpečeny na ostatních linkách školní spoje
označené číslicí 40.
Změna umístění předprodeje a informační kanceláře od 1. 3. 2021:
Předprodej MHD společnosti Umbrella bude od 1. 3. 2021 umístěn v budově
Eurocentra. Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 12:30, 13:00 – 19:00; SO 7:00 – 13:00;
NE 13:00 – 19:00 hod.

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.

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

Omezení provozu městské hromadné dopravy od pondělí 8. 2. 2021
(provoz dle prázdninových jízdních řádů)

Od pondělí 8. 2. 2021 se z důvodu vládních opatření ruší provoz školních linek
č. 131, 132, 133 a dále všech školních spojů na ostatních linkách označených
číslicí 40.

Další dopravní opatření platné od 8. 2. 2021:
Na lince č. 105 spoj s odjezdem 6:45 hod. z Kokonína bude prodloužen až do
zastávky Horní Proseč. Odjezd z Horní Proseče směr Kokonín v 7:14 hod.
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