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Uzavírka silnice II/268 u Dolní Rokyté omezí tři autobusové linky 

 

Od pondělí 14. srpna 2017 je uzavřena část silnice II/268 u Dolní Rokyté, kde se bude opravovat opěrná zeď 

u Ševčína. Omezení se dotkne tří autobusových linek 260005, 260290, 260310. Uzavírka a dlouhé objízdné 

trasy mají cestující z okolí Dolní Krupé, Rokyté, Bílé Hlíny, Habru a Kláštera trápit nejméně měsíc.  

 

 

Linka 260005 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Mimoň (výlukový jízdní řád) 

 všechny spoje Mladá Boleslav – Mimoň a opačně jedou od zastávky Zalužany po silnici I/38 až do 

Bělé pod Bezdězem a následně přes bělské lesy do Dolní Krupé a Mimoně; 

 zastávky Dolní Krupá, rozc. a Dolní Krupá, u mostu jsou zrušeny; 

 zastávka Dolní Krupá, pošta je pro tuto linku přesunuta cca o 50 metrů blíže ve směru ke Kuřivodům 

do otočky pro svoz odpadu; 

 na lince jsou zavedeny vybrané náhradní spoje v úsecích Mladá Boleslav nebo Mnichovo Hradiště – 

Klášter nebo Bílá Hlína (spoje č. 101, 102, 103, 104, 105, 106); 

 ranní a odpolední spoje č. 101, 102, 103, 104 navazují v Mnichově Hradišti na rychlíkovou linku 

260230 do Mladé Boleslavi (nutný přestup) a na linku 260240 do Zalužan a Škoda PC, kdy není 

nutné přestupovat (stejný vůz); 

 

Linka 260290 Mnichovo Hradiště – Dolní Krupá – Rokytá (výlukový jízdní řád) 

 linka je vedena z Kláštera přes Novou Ves, Malou Bělou a Bělou pod Bezdězem po silnici III/26828 

přes bělské lesy do Dolní Krupé; 

 zastávka Habr je přesunuta do zastávky Ptýrovec (shodná s klášterskou linkou 260260); 

 všechny spoje jedou v jiných časových polohách; 

 ve dnech školního vyučování je bez náhrady zrušen spoj v 16:25 z Mnichova Hradiště a spoj v 18:38 

z Horní Rokyté jede jen ve školní pátek; 

 linka neobsluhuje Bílou Hlínu (náhrada linkou 260310) a zastávku Dolní Krupá, rozc.; 

 

Linka 260310 Mnichovo Hradiště – Mukařov, Vicmanov (výlukový jízdní řád) 

 linka jede všemi spoji přes Horní Bukovinu a Bílou Hlínu jako náhrada za dočasně zrušenou linku 

260290; 

 posuny všech spojů v rozmezí 5 až 10 minut; 

 na lince zaveden náhradní spoj č. 101 s odjezdem v 17:50 z Mnichova Hradiště na Bílou Hlínu; 

 na Klášteře linka obsluhuje pouze zastávku Klášter, nikoliv stanici Pod pivovarem. 
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ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. www.facebook.com/arrivasc 

 

Pokud chcete službu zasílání odhlásit, prosím, odpovězte na tento e–mail s požadavkem na její zrušení. 
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