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V Liberci dne 31.5. 2012 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 06/2012 

Českolipsko a Novoborsko  

Železniční doprava 

Jízdní řády zůstávají v platnosti beze změn. 

Autobusová doprava 

Nejvýznamnější změnou v západní části Českolipska a Novoborska k 10.6. je zahájení provozu tří nových 

linek, zřízených ve spolupráci podniku IAC Zákupy s Libereckým krajem a dopravci Compag CZ s.r.o. Mimoň 

a ČSAD Česká Lípa a.s.  

Jedná se o následující linky (v závorce uveden dopravce):  

(500)439 Ralsko, Ploužnice – Mimoň – Stráž p.Ralskem – Brniště – Zákupy, Nové Zákupy sídliště (Compag) 

(500)449 Jablonné v Podještědí – Cvikov – Sloup v Čechách – Zákupy, Nové Zákupy sídliště (Compag) 

(500)459 Nový Bor – (Sloup v Čechách*) – Česká Lípa - Zákupy, Nové Zákupy sídliště (ČSAD Česká Lípa) 

*spoje přes Sloup jsou vedeny pouze ve večerních hodinách (směr do N.Boru) a o víkendech (všechny spoje) 

Na každé lince budou vedeny denně (tzn. včetně víkendů) čtyři páry spojů. 

 

V souvislosti se zavedením těchto linek dojde k dílčím úpravám jízdních řádů na linkách 500030 Česká Lípa – 

Chotovice – Nový Bor a (500)452 Česká Lípa – Sloup v Čechách – Nový Bor (omezení či změna poloh 

vybraných víkendových spojů, jež budou nahrazeny novou linkou 459). Dále bude zrušen jeden pár slabě 

vytížených odpoledních spojů v pracovní dny na lince 266 Brniště – Stráž pod Ralskem;  ve směru z Brniště 

do Stráže p.R. jej nahradí spoj nově zavedené linky 439. 

Konečně na základě podnětu cestujících bude posunut odjezd odpoledního spoje dálkové linky (500)490 

Nový Bor – Česká  Lípa – Praha o víkendech z nynějších 17:35 na 17:50 z Nového Boru, resp. z 18:00 na 

18:15 z České Lípy. Důvodem je vytvoření přípoje na spoje linek 461 a 462 od České Kamenice, 

Kamenického Šenova a Volfartic. 

 

Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě. 

KORID LK 


