Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat, že od 23. 7. (úterý) do 16. 8. 2019 (pátek) dojde k uzavření
železničního přejezdu na silnici č. II/3322 – viz DIO v příloze.
Plánovaná uzavírka se dotkne autobusových linek PID 432 a 436, potažmo linek 499 a 676,
viz dále.
Současně bude vyloučen provoz vlaků na lince S31 (Nymburk – Mladá Boleslav).
Komunikační sítě v okolí neumožňují jednoduchý odklon linek 432 a 436. Vzhledem
k dlouhé objízdné trase naše organizace navrhuje následující řešení, které bude obsaženo
ve vyjádření k DIO.
Linka 432
V úseku Straky – Vlkava vedena odklonem přes Krchleby.




Ruší se zastávky:
Všejany
Všejany, Vanovice
Čachovice
Zřizují se zastávky:
 Straky
 Jizbice, Hlavní silnice
 Jizbice, Zavadilka
 Vlkava, Kulturní dům

Linka 436
V úseku Čachovice – Krchleby vedena odklonem přes Všejany a Straky.
Ruší se zastávky (pouze pro spoje jedoucí z / do Milovic):
 Jizbice, Hlavní silnice
 Jizbice, Zavadilka
 Vlkava, Kulturní dům
 Vlkava, Náves (zastávky jsou zrušeny pouze pro spoje jedoucí ve směru Milovice).
Pro spoje pokračující z Vlkavy do Mladé Boleslavi jako linka 270020 (H20)zůstávají zastávky
obsluhovány.
Linka 499
Jelikož by obce Jizbice, Zavadilka a Vlkava přišly o spojení do Nymburka (bylo by zajištěno
pouze 3 páry spojů linky 436/H20), je navržen odklon linky 499 v úseku Krchleby – Loučeň
přes Vlkavu.
O víkendu pojede linka 499 ve své pravidelné trase přes Patřín.


Ruší se zastávky (pouze v pracovní dny):
Loučeň, Patřín



Loučeň, Průhon





Zřizují se zastávky (pouze v pracovní dny):
Jizbice, Hlavní silnice
Jizbice, Zavadilka
Vlkava, Kulturní dům
Linka 676
Pro obsluhu Patřína bude linka 676 v pracovní dny prodloužena o úsek Loučeň – Loučeň,
Patřín.




Zřizují se zastávky (pouze v pracovní dny):
Loučeň, Patřín
Loučeň, Průhon

Schéma objízdných tras je přiloženo v příloze.
Nyní se zpracovávají výlukové jízdní řády, které Vám následně budou zaslány.
Dle předběžných informací z Českých drah budou Čachovice a Všejany obsluhovány
náhradní autobusovou dopravou, která by měla však jet pouze ve směru Nymburk.
Pro spojení z Čachovic a Všejan do Mladé Boleslavi doporučujeme využití linky 436 s
s přestupem v obci Straky na linku 432.

Děkujeme za pochopení v souvislosti s výlukovými opatřeními.
Informace poskytl:
Vlastimil Janoušek, projektant autobusových linek (Oddělení plánování dopravy)
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1 dat. schránka: pdrwknv
mobil: +420 777 347 412 | e-mail: janousek.vlastimil@idsk.cz

