INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ O ZMĚNĚ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Změny v jízdních řádech městské autobusové dopravy platné od 1. 4. 2016
Linka 515 001 Děčín, Chrochvice – Děčín, Nemocnice
Drobný posun většiny spojů v sobotu, v neděli a státem uznané svátky (viz jízdní řád od 1. 4. 2016).

Linka 515 002 Děčín, Bynov – Děčín, Staré Město
Změna v obsluhování zastávky Kaufland směr Bynov v pracovní den.
Odjezd ze zastávky Kaufland směr Bynov v čase 14:20hod. posun na 14:10hod. a v čase 15:40hod. posun na
15:30hod.
V sobotu, neděli a státem uznané svátky nebude linka obsluhována a bude nahrazena novou linkou č. 29, která
spojuje městské části Bynov – Staré Město a Nebočady.

Linka 515 004 Děčín, Letná – Děčín, Březiny
Změna odjezdu v pracovní den a o prázdninách u spoje z Březin ve 23:10hod. na 23:05hod.
Drobný posun většiny spojů v sobotu, v neděli a státem uznané svátky (viz jízdní řád od 1. 4. 2016).
O prázdninách (červenec – srpen) je od 12hod. do 19hod. zaveden 30min. interval mezi spoji.

Linka 515 005 Děčín, Autobusové nádraží – Jílové
Beze změny - (tato linka bude ukončena k 30. 6. 2016).

Linka 515 006 Děčín, Autobusové nádraží – Benešov nad Ploučnicí
Beze změny - (tato linka bude ukončena k 30. 6. 2016).

Linka 515 007 Děčín, Želenice – Děčín, Pod Nemocnicí
Beze změny.

Linka 515 008 Děčín, Autobusové nádraží – Děčín, Velká Veleň
Vybrané spoje z Autobusového nádraží na Velkou Veleň budou zajíždět do Nebočad a obsluhovat zastávky
Boletice, Koruna; Boletice, Lidový dům; Nebočady. Stejné to bude i v opačném směru, tedy z Velké Veleně na
Autobusové nádraží spoje budou obsluhovat zastávky Nebočady; Boletice, Lidový dům; Boletice sídliště
Boletice, Koruna.
Změna odjezdu v pracovní den a o prázdninách z Autobusového nádraží směr Velká Veleň ve 22:41hod. na
22:38hod. a spoj zajíždí do Nebočad.
Drobný posun většiny spojů v sobotu, v neděli a státem uznané svátky (viz jízdní řád od 1. 4. 2016).

Linka 515 009 Děčín, Autobusové nádraží – Děčín, Nebočady
Změna v pracovní den a o prázdninách u spoje ve 22:40hod., který je zrušen a nahrazen linkou č. 8 ve
22:38hod. Tento spoj obsluhuje Nebočady.
V sobotu, neděli a státem uznané svátky nebude linka obsluhována a bude nahrazena novou linkou č. 29, která
spojuje městské části Bynov – Staré Město a Nebočady
O prázdninách (červenec – srpen) je od 8hod. do 12hod. drobný posun většiny spojů a do 12hod. do 17hod.
dochází k delšímu intervalu mezi spoji.

Linka 515 010 Děčín, Krásný Studenec – Děčín, Maxičky
Beze změny.

Linka 515 012 Děčín, Bělá – Děčín, Folknáře
Beze změny.

Linka 515 014 Děčín, Škrabky – Děčín, Podskalí
Drobný posun většiny spojů v sobotu, v neděli a státem uznané svátky (viz jízdní řád od 1. 4. 2016).

Linka 515 017 Děčín, Autobusové nádraží – Děčín, Zámek
Beze změny.

Linka 515 029 Děčín, Bynov – Děčín, Nebočady
Nová linka spojující městské části Bynov, Staré Město, Nebočady. Spoje budou obsluhovány jen v sobotu, v
neděli a státem uznané svátky ve 30ti minutovém intervalu. V sobotu mezi 8 – 12hod. se interval mezi spoji
zkrátí na 20minut.

Linka 515 032 Děčín, Želenice – Děčín, Nebočady
Změna v neobsluhování zastávky 28. října a tím dochází k posunu spojů v celé délce.

Linka 515 033 Děčín, Chrochvice – Děčín, Jílové
Změna v neobsluhování zastávky 28. října, městské části Staré Město a Jílového. Tím dochází k posunu spojů
v celé délce.
.
Nové staniční jízdní řády městské autobusové dopravy budou na označníky vylepovány od 29. 3. 2016. Žádáme
tedy cestující, aby si dopředu zjistili informace o odjezdech spojů ve dnech výlepů, jelikož na označnících již
budou vyvěšeny nové jízdní řády. Tyto nové jízdní řády jsou také k dispozici na webových stránkách
DPMD,a.s. ve vyhledávači linek a spojů. Je nutné nastavit platnost jízdního řádu k 1. 4. 2016.
Nové časové údaje jsou vyznačeny v jízdních řádech a poznámkách příslušných linek.

