KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

V Liberci dne 4.12. 2014

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 14. 12. 2014
Frýdlantsko
Vážení zástupci obcí,
vážení cestující,
V následující tabulce je uveden pro přehlednost seznam změn jízdních řádů autobusových linek.
Poznámka: V rámci železniční dopravy dochází pouze k drobné korekci časových poloh (posun +/-1 minuta).
IDOL
číslo

Trasa

071,
64x

relace Liberec – Mníšek –
Frýdlant/Chrastava

Linka

Spoj

Navržená změna

více

Vybrané spoje linek 640 a 641 (Liberec – Frýdlant) budou po opravě mostu v Nové Vsi vedeny
přes zastávku Nová Ves,křiž. Přestupní návaznosti mezi linkami 071 a 640 (641) v relaci
Frýdlant – Chrastava budou uskutečňovány v této zastávce, mj. z důvodu větší bezpečnosti.
Spoje zkráceny do/ze zastávky Liberec,,Fügnerova
Z Liberce posun odjezdu již v 10:23 (o hodinu dříve) z důvodu lepšího prokladu spojů mezi
Libercem a Mníškem.
Zaveden nový pár spojů v pracovní dny Chrastava – Mníšek a zpět mezi 12. a 13. hodinou
s návaznostmi do/z Liberce => nová nabídka spojení.
Večerní pár spojů bude zkrácen a z Mníšku s návaznostmi do/z Liberce z důvodu odstranění
souběhu s linkou 641 ve večerních hodinách.
Nová koncepce linky – obsluha Fojtky a Oldřichova zajištěna minibusem s návaznostmi
na páteřní linky do/z Liberce.
Rozšíření spojení ve špičkách pracovních dní a zavedeno dopolední spojení.
Do a z Liberce zachován jeden pár přímého spojení (na 8. hod. do Liberce, po 12. hod. zpět)

3,4,5,6
7
071

Liberec – Mníšek - Chrastava

540071

nový
17, 18
vše

072

Liberec – Mníšek –
Fojtka/Oldřichov v Hájích

540072
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IDOL
číslo

640

Trasa

Liberec - Frýdlant

Linka

540640

Spoj

Navržená změna

4
6a8

Pojede přes zastávky Frýdlant,Bělíkova a Frýdlant,Větrov,pož.zbroj.
Spoje s odj. z Frýdlantu v 8:10 a 8:55 sloučeny do jednoho s odjezdem v 8:25 z důvodu lepšího
prokladu autobusu a vlaku (odstranění souběžného odjezdu vlaku a autobusu z Frýdlantu).
Spoj pojede celoročně (nové č. spoje 12). Z důvodu návaznosti ve směru Chrastava a
nahrazení spoje 14 linky 641 v úseku Dětřichov – Liberec posun odjezdu z Frýdlantu již
na 15:20.
Zaveden nový spoj v pracovní dny s odjezdem z Frýdlantu v 17:20 z důvodu dopravy
ze zaměstnání (úřady) a dopravy z odpoledních nákupů.
Spoj 14 zkrácen jen do trasy Frýdlant – Dětřichov – Heřmanice. Z Kunratic do Liberce bude
možné spojení s přestupem v Dětřichově, případně přímými spoji o hodinu dříve/později..
Spoj pojede v pozdější poloze z Frýdlantu (18:24) z důvodu návaznosti na linku 071
do Chrastavy.
Spoj pojede již z Raspenavy (odj. 4:40).

28

nový
(14)
14
641

650
662
671

Liberec – Heřmanice - Frýdlant
Frýdlant – Hejnice – Bílý
Potok,Smědava
Frýdlant – Višňová – Andělka
Frýdlant – Dolní Řasnice – Nové
Město p.Smrkem

540641

540650
540662
540671

18
31
vše
nový
(6)

Předpoklad nasazení nízkokapacitního vozidla (minibus).
Zaveden nový spoj v pracovní dny z N. města do Frýdlantu s odjezdem v 15:40.

Dále upozorňujeme cestující, že i v r. 2015 budou některé linky ovlivněny uzavírkami pozemních komunikací a v platnosti budou objížďkové jízdní řády. Tato
opatření se budou zejména týkat linek přes Novou Ves (u Chrastavy) a linek v relaci Frýdlant – Hejnice.
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