OBEC JESTŘEBÍ
Jestřebí 60
549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: jestrebi.na@wo.cz
tel.: 491 470 560
IČO: 00272744

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ - UZAVÍRKA BOROVÁ - ČESKÁ ČERMNÁ - 11.7. –
19.8.2018
Vážení cestující,
v termínu od 9.7. do 19.8.2018 se koná úplná uzavírka mezi Borovou a Českou Čermnou. Ve dnech
9.7. a 10.7. je autobusům ještě zajištěn průjezd, od 11.7. však dochází k následujícím dopravním
opatřením:
linka IREDO 308 se rozděluje na dvě větve. První větev: Náchod - Česká Čermná a druhá větev:
Borová - Nový Hrádek - Nové Město nad Metují.
V relaci Náchod - Česká Čermná zůstává zachován rozsah provozu, jsou však upraveny časy
odjezdů ze zastávek. Po dobu uzavírky zároveň není garantováno nasazení bezbariérově
přístupných autobusů na vybrané spoje.
V relaci Borová - Nový Hrádek - Nové Město nad Metují jedou autobusy v 4:45, 5:45, 6:45, 7:45,
9:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 20:45 v pracovní dny a v 5:45, 8:17, 9:45,
12:17, 13:45, 16:17 a 17:45 o víkendu. Spoje, které jedou o víkendu z Borové v 8:17, 12:17 a 16:17
pokračují z Nového Města nad Metují jako linka IREDO 335 do Náchoda. O víkendu tak je rozšířen
počet spojů mezi Novým Hrádkem a Novým Městem nad Metují a také mezi Novým Městem nad
Metují a Náchodem. Současně však dochází ke změně dopravní obsluhy o víkendu pro Sendraž,
Mezilesí a Jestřebí, kde spoje pojedou v intervalu 240 minut. Důvodem jsou oběhové možnosti
vozidel.
Pro obce Slavoňov, Nový Hrádek a Borová je v pracovní dny veden spoj ve 22:25 z Náchoda přes
Nové Město nad Metují, který zajistí dopravu z odpolední směny. V popoledních hodinách
pracovních dní mezi 12 a 14 hodinou je na větvi Nové Město nad Metují - Nový Hrádek - Borová
zřízen 1 nový pár spojů, aby od 11:43 do 19:43 byly autobusy větve Nové Město nad Metují - Nový
Hrádek vedeny v intervalu 60 minut.
Cyklobusová linka bude vedena mimo Lipí, Dobrošov, Českou Čermnou a Borovou. Linka bude
vedena z Náchoda přes Nové Město nad Metují na Nový Hrádek a odtud bude pokračovat ve své
pravidelné trase.
Z důvodu minimální poptávky v době prázdnin a oběhových důvodů bude zrušen spoj linky IREDO
262 v 15:25 z Nového Hrádku do Dobrušky.
Po dobu uzavírky dochází k částečnému posílení mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují.
V pracovní dny spoji v 10:40, 15:10 a 17:20, o víkendu v 9:00, 13:00 a 17:00, přičemž tyto spoje
ihned pokračují přes Slavoňov a Nový Hrádek do Borové. Z Nového Města nad Metují do Náchoda
potom jedou výpomocné víkendové spoje po dobu uzavírky na Borové v 8:45, 12:45 a 16:45.
Souhrnné jízdní řády a jízdní řád výlukového cyklobusu naleznete v příloze.
Vážení cestující, omlouváme se Vám za komplikace a děkujeme za pochopení.

