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Tisková zpráva

Z Jablonce do Hodkovic novým přímým
autobusem
Liberec 5. prosince 2017

Od 10. prosince společně se změnami jízdních řádů dojde k rozšíření nabídky přímého
spojení mezi Jabloncem nad Nisou a Hodkovicemi nad Mohelkou. Nové spoje zajistí spojení
na směny do společnosti Monroe/Tenneco v Hodkovicích nad Mohelkou, ale využít je
mohou všichni cestující, kteří dojíždí mezi oběma městy.
Změna je výsledkem dohody Města Hodkovice nad Mohelkou a společnosti Monroe/Tenneco
s Libereckým krajem. „V první fázi zkušebně zavádíme tři páry nových spojů, celkem zajistí
přímé spojení mezi oběma městy 5 párů spojů,“ přibližuje Marek Pieter, náměstek hejtmana
pověřený řízením resortu dopravy. Spojení bude zajištěno na lince č. 150, která je zařazena
do integrovaného dopravního systému IDOL, a cesta mezi oběma města potrvá přibližně čtvrt
hodiny. Další přímé spoje z Jablonce do Hodkovic zajišťuje dálková linka z Jablonce do Prahy,
která však v integrovaném dopravním systému zapojena není.
Provoz nových spojů podpoří město Hodkovice nad Mohelkou i společnost Monroe/Tenneco.
„V zastupitelstvu města jsme odsouhlasili přispět na provoz linky částkou 30 tisíc korun ročně.
V případě rozšíření provozu o další spoje, o čemž jednáme s Libereckým krajem, jsme připraveni
příspěvek města navýšit na 125 tisíc korun ročně,“ sděluje Helena Řezáčová, místostarostka
města Hodkovice nad Mohelkou.
Společnost Monroe/Tenneco podpoří provoz částkou 120 tisíc korun ročně. „Jsme rádi, že
jsme se dohodli na zajištění dopravy pro potřeby nejen našich zaměstnanců, ale i občanů
Jablonecka a Hodkovic nad Mohelkou. I naše společnost je připravena výši příspěvku navýšit
v případě rozšíření nabídky provozu,“ informuje Ludvík Dvořák, HR manažer společnosti. „Naše
společnost se stále rozšiřuje, a proto je pro nás zajištění dopravní obslužnosti důležité,“ doplnil
Dvořák.
Odjezdy spojů linky č. 150 z Jablonce nad Nisou (z autobusového nádraží) jsou v pracovní dny
v 5:23, 6:58 (školní dny), 13:23, 14:40 (školní dny) a 21:23 (jede také v neděli). Z Hodkovic pak
budou odjezdy v 6:10, 7:15 (školní dny), 14:10, 15:10 (školní dny) a 22:10 (jede také v neděli).
„O zavedení dalších spojů budeme jednat s městy Hodkovice nad Mohelkou a Rychnov
u Jablonce nad Nisou, i se společností Monroe/Tenneco v průběhu roku 2018. Další postup se
bude odvíjet také od zájmu cestujících o tyto nové spoje,“ říká Otto Pospíšil, zástupce ředitele
společnosti KORID LK. „Cestujícím, kteří dojíždí pravidelně, doporučujeme využít některou
z výhodných nabídek tarifu IDOL. Připomínáme, že časový kupón mohou cestující využít též
v rámci MHD Jablonec nad Nisou,“ uzavírá Pospíšil.
Jízdní řád a další informace ke změnám naleznou cestující na webu www.iidol.cz.
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