KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

V Liberci dne 31.5. 2012

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 06/2012
Chrastavsko-Hrádecko
Železniční doprava
Jízdní řády zůstávají v platnosti beze změn.
Autobusová doprava
V rámci dolaďování velké změny jízdních řádů, provedené k 11.12.2011, dojde k několika drobnějším
úpravám na následujících linkách:
(000)689 Sieniawka – Hrádek nad Nisou – Chrastava – Liberec,průmyslová zóna Jih:
Ranní spoj č.2 ze Sieniawky bude v úseku Hrádek nad Nisou – Chrastava trasován přes Dolní Suchou a Bílý
Kostel n.Nisou. Spojení z Václavic zajistí upravený spoj č.1 linky (540)073, jenž bude mít v Chrastavě
návaznost do Liberce,průmyslové zóny Jih. U všech spojů ve směru Sieniawka – Liberec,prům.zóna Jih dojde
dále k drobným posunům odjezdů z Bílého Kostela a Chrastavy.
(540)070 Liberec – Chrastava – Horní Vítkov:
Dopolední spoj č.17 (odjezd 10:35 z Liberce,aut.nádr.) bude zkrácen do zastávky Chrastava,aut.nádr.
V úseku Chrastava,aut.nádr. – Chrastava,žel.st. je v téže době možné spojení spojem č.9 linky 073 od
Chrastavy.
Dopolední spoj č.19 pojede v celé trase o 5 minut dříve, tj. nově v 11:20 z Liberce,aut.nádr.
(540)073 Oldřichov na Hranicích - Hrádek n.Nis. – Václavice - Chrastava:
Ranní spoj č.1 pojede v celé trase o 10 minut dříve, tj. nově v 4:45 z Hrádku n. Nisou, v Chrastavě,aut.nádr.
bude navazovat na spoje do Liberce,aut.nádr. a Liberce, Průmyslové zóny Jih
Polední spoj č.10 pojede v úseku Chrastava,aut.nádr. – Hrádek nad Nisou,aut.nádr. o 5 minut dříve, tj. nově
v 11:55 z Chrastavy,aut.nádr.
Provoz dočasně vedeného spoje č.2 (odjezd v 5:05 z Chrastavy do Hrádku n.Nis.) bude ukončen!
(540)074 Hrádek n.Nis. – Bílý Kostel n.Nis. – Chrastava - Liberec:
Provoz dočasně vedeného spoje č.36 (odjezd v 4:40 z Hrádku n.Nis.) do Chrastavy bude ukončen. Spoj bude
nahrazen přetrasovaným spojem č.2 linky 689.
(540)075 Rynoltice – Chrastava/ - Dolní Suchá - Hrádek n.Nis. – Loučná – Hrádek n.Nis.:
Ranní spoj č.21 z Rynoltic do Hrádku n.Nis. pojede v celé trase o 10 minut dříve, tj. nově v 4:20 z Rynoltic
(540)440 Liberec – Nový Bor - Děčín:
Víkendové spoje č.101 a 102 nově zastaví v zastávce Liberec,Bedřichovka v následujících časech:
Spoj č.102 ve směru do Liberce v 8:24
Spoj č.101 ve směru do Děčína v 11:28

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