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Důležitost:

Vysoká

Kopie:

Yážená panístarostko, vážený pane starosto,
v návaznosti na společnéjednání přes online prostředí (Teams) ze dne 14. 12,2021 sezástupci obcí
Rokytá, Bílá Hlína, Horní Bukovina a Mukařov Vám zasílám návrh změn jízdníchřádů linek 722 a738.
Následující čtyři změny bychom rádi provedli k termínu dne 16. 1. 2022.

1. Absence školníhospoje

do Jiviny z Mukařova

Linka 738 pojede jedním párem spojů přes Jivinu, V této věci jsme již zahájili licenčnířízení. Předběžně
máme přislíbeno od dopravce i od Krajského úřadu, že zmíněný termín je reálný.

2.

Příjezd spojŮ se středoškoláky do Mladé Boleslavi na sedmou hodinu do Hradiště.
Nenavazovat na,,liberečák".
Bus linky 738 pojede dříve, aby navazoval na dřívějšíspoje z Hradiště do Boleslavi, Nemůžemeslíbit
přímý spoj, avšak garantovaný přestup na náměstív Mnichově Hradišti slíbit můžeme,Pokud budou obce
na linkách 733 a 734 souhlasit s návrhy posunu spojů tak, že jim spoj se středoškoláky bude přrjíždět na
sedmou hodinu do Mnichova Hradiště také, budeme muset v tento čas přidat autobus na lince 315. Pokud
se tak stane, bude snaha, aby byl přímý z linky 738,

3. Spojení do ZŠHradiště, tedy na cca 7:30
Linka722 pojede z Jiviny přes Horní Bukovinu a Borovici, kam přijede před půl osmou (pouze jedním
spojem ráno). V této věci jsme již požádali Liberecký kraj o vyjádření. Pokud bude souhlasné, tak
požádáme dopravce, aby si zažádal o změnu licence.

4. Posun spoje linky 722 odjíždějícíz ČeskéhoDubu v 11:32 na 12:32
Požadavek Libereckého kraje z důvodu konce školníhovyučovánív místnízákladní škole.
Dalšípožadavky vedeme v patrnosti, ale patrně je nestihneme zapracovat do lednové změny, jelikož si
vyžadují větší zásah do jízdníchřádů. Kvůli množstvípožadavkůnapříčokresem jsme se rozhodli
rozfázovat požadavky do dvou skupin,
S návrhy úprav k následujícím bodům se Vám ozveme během měsíce ledna.

1.

Odpolední spoje do Rokyté
Odjezd z Mnichova Hradiště v cca 13;00 a 14:00.

2.

Posun dopoledních spojů 1.727 +í hod.

3. Absence

nedělního spojení

Prosíme Vás o vyjádření do středy 5. Iedna 2022.

Návrhv jízdních řádů linek 722 a 738 naleznete v příloze.

Finální jizdní řády Vám samozřejmě ještě zašleme před samotným zahájením realizace (předpoklad 16,
2022),

V případě dotazů nás, prosíme, kdykoli kontaktujte,
S přáním klidných svátků vánočních

vlastimil Janoušek
oddělení linkové dopravy
zástupce vedoucího oddělení
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