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V Liberci dne 30.5. 2012

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 06/2012
Jablonecko
Železniční doprava
L1 Liberec – Jablonec n.Nis. – Tanvald – Harrachov
» nový vlak v úseku Liberec (5:30) – Vesec u Liberce (5:37)
» vlak 16222 v úseku Harrachov (11:04) až Tanvald (11:37) jede denně
» vlak 16224 v úseku Harrachov (11:50) až Tanvald (12:17) jede do 30.IX. denně, od 6.X. jede
v sobotu, neděli a státem uznané svátky
Autobusová doprava
Zrušení linky 940 Tanvald - Jilemnice
Kvůli ukončení spolupráce firmy Devro (Cutisin) s Libereckým krajem dochází ke zrušení linky 940 (TanvaldJilemnice). Víkendové spoje budou v upravených časech nahrazeny v úseku Rokytnice n. Jizerou – Jilemnice
linkou 941.
Úprava trasování spojů přes Frýdštejn
Dle požadavku obce Frýdštejn bude upraveno rozložení spojů vedených přes Voděrady a Roudný, a to
zejména prázdninových, které jezdí specificky mimo období školního roku.
Zlepšení přestupní vazby na vlaky v Tanvaldu
Vzhledem k blížícímu se dokončení terminálu v Tanvaldu, byly upraveny časy příjezdu vybraných spojů
od Kořenova a Desné (linky 741, 747 a 748) do Tanvaldu pro větší rezervu v přestupu u žst. na vlaky
do Liberce i Železného Brodu.
Další změny:
953 Jablonec n.Nis. – Tanvald – Vysoké n.Jiz. – Jilemnice – Vrchlabí
» spoj 21 (JBC 16:04) bude ukončen z technologických důvodů v zast. Tanvald,aut.st., dále
do Jilemnice pojede nový spoj navazující na spoj 21 a jedoucí v původním čase, tj. 16:42 z Tanvaldu
Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.
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