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▌ KONEKTOR | 39 | 24. listopadu 2010
Informační zprávy pro cestující městské dopravy v Mladé Boleslavi

▌ Další autobus Vám zpříjemní cestu městskou dopravou
V dalším autobuse si můžete oživit a zpříjemnit svojí cestu městskou dopravou a připomenout si zároveň historii
Mladé Boleslavi. Interiér jednoho z Tedomů totiž ožil reprodukcemi fotografií vybraných míst ve městě. Pod každým
obrázkem je zároveň uvedeno, o jaké místo nebo ulici jde. Historii města z reprodukovaných fotografií můžete obdivovat v autobuse Tedom s registrační značkou 1SC 9102. Na akci spolupracovala s Dopravním podnikem Mladá Boleslav,
s.r.o. reklamní agentura Adverte a Muzeum Mladoboleslavska.
Do pátku 26. listopadu se autobus pohybuje ráno do osmé hodiny na lince 72, od osmé hodiny až do večera pak na
lince A. Z Hlavního nádraží jede v 08:00, 09:30, 12:45, 14:15, 17:30, 19:00, 20:30. Ze stanice Forum pak v 08:51K,
12:06, 13:36, 15:06K, 16:51, 18:21K, 19:51. Písmeno K označuje výjezd ze stanice Kosmonosy, nemocnice. Zakoukejte
se a poznávejte historická místa města v městském autobuse! Fotografie jsou přílohou Konektoru.

▌ Jízdní řád městské dopravy se v prosinci měnit nebude
Podle zákona o silniční dopravě vyhlásilo Ministerstvo dopravy termín změn jízdních řádů v autobusové i železniční
dopravě na neděli 12. prosince tohoto roku. Provozu městské dopravy v Mladé Boleslavi se však nijak nedotkne a
současně platný jízdní řád platí i nadále a měnit se k tomuto termínu nijak nebude. Případné změny budou připraveny
až na jaře roku 2011.
Během vánočních svátků dojde k omezení provozu městské dopravy a to od čtvrtka 23. prosince 2010 do 1. ledna
2011. Podrobný přehled omezení hlavně ve sváteční dny naleznete buď na poslední straně knižní publikace jízdního
řádu, je přílohou tohoto Konektoru. Detaily o provozu zveřejníme v následujících dnech.

▌ Cestující Na Sahaře mohou využívat novou zastávku
Cestující ze Sahary mají možnost využívat při cestování městskou dopravou novou zastávkou ve směru ke stanici Neuberk, rozcestí. V tomto směru byla stanice dlouhodobě v neřešeném a tak trochu provizorním stavu. Nově je vybudována se zastávkovým zálivem a osazena samostatným označníkem s jízdními řády. Umístěna je o několik metrů dále od
původní stanice. Do budoucna bude vybavena i přístřeškem.
K další změně došlo v Podlázkách. Stanice ve směru do centra se dočkala také samostatného označníku zastávky. I
nadále probíhá obnova zastávkových označníků, i když počasí nám už příliš nepřeje. Opravují se čísla linek, které
v dané stanici zastavují a proměnou prochází po 13 letech také tabulka s logem společnosti, která je součástí označníku.

▌ Jan Holub, provozní náměstek
▌ V Mladé Boleslavi dne 24. listopadu 2010
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