
!!! POZOR OBJÍŽĎKA !!! 
Vážení cestující, 

z důvodu úplné uzavírky sil.č. II/290 v ul. Fučíkova v Raspenavě mezi 

křižovatkou se sil.č. III/29010 ul. Nádražní a místní komunikací ul. Příčná 

v termínu: 

od 30. 4. 2012 (pondělí) – do cca 13. 6. 2012 (úterý), 

budou v platnosti OBJÍŽĎKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY. 

Ruší se / neobsluhuje se: 

zastávky: 

- Raspenava,,U Malíře 

- Raspenava,,u lávky 

- Raspenava,,lékárna 

Přesun zastávek: 

- Raspenava,,křiž.na sil.č. III/2909 za křižovatku se sil.č. II/290 

- Raspenava,,u mostu bude přidáno provizorní značení na sil.č. III/29011 

ul. Luhová cca. 100m od sil.č. II/290 pro spoje, které nebudou zajíždět 

k nádraží v Raspenavě 

Změna časových poloh, příp. tras: 

Věnujte pozornost změnám časových poloh linek, příp. tras u těchto linek: 

650 Frýdlant – Raspenava – N.Město p.Smrkem – Hejnice – Bílý Potok 

- všechny spoje z Frýdlantu do Hejnic jedou přes Nové Město p.Smrkem 

- úsek Frýdlant,,Bělíkova – Raspenava,,křiž. obsluhují pouze vybrané spoje 

- úsek Raspenava,,u mostu – Raspenava,,Tesla obsluhují pouze vybrané 

spoje 

- vybrané spoje nově obsluhují i Lázně Libverda 

651 Frýdlant – Raspenava – N.Město p.Smrkem – Hejnice 

- úsek Frýdlant,,Bělíkova – Raspenava,,křiž. obsluhují pouze vybrané spoje 

- úsek Raspenava,,u mostu – Raspenava,,Tesla obsluhují pouze vybrané 

spoje 

  



652 Frýdlant – Raspenava – N.Město p.Smrkem 

- na lince ponechán spoj 3 s odj. ve 13:42 z Frýdlantu, ostatní spoje jsou 

nahrazeny linkami 650, resp. 651 

- dočasně veden nový nedělní spoj pro cestující jedoucí z Jindřichovic a 

D. Řasnice (z linky 671) do průmyslové zóny jih v Liberci (linkou 659) 

659 Liberec – Nové Město p.Smrkem – Hejnice – Raspenava 

- linka vedena v trase Raspenava (žel.st.) – Hejnice – Nové Město 

p.Smrkem – Raspenava (křiž.) – Liberec 

- dochází tak ke změně odjezdů z nácestných zastávek v úseku Raspenava 

(žel.st.) – Hejnice – Nové Město p.Smrkem 

671 Frýdlant – Dolní Řasnice – Nové Město p.Smrkem 

- spoj 2 vyjíždí již Ludvíkova ve 14:13 z technologických důvodů (dříve 

v úseku Ludvíkov – NMpS byl spoj součástí 652/3) 

672 Nové Město p.Smrkem – Dolní Řasnice – Jindřichovice p.Smrkem 

- nedělní spoj do průmyslové zóny vyjede již v 19:40 – autobus bude přímo 

pokračovat po linkách 652 a 659 do Liberce (příj. PZJ 21:38) 

Věnujte, prosím pozornost změnám ve veřejné dopravě. 

 

Děkujeme za pochopení. 

!!! POZOR OBJÍŽĎKA !!! 


