Posílení autobusové linky 458 od 1.9.2019

S platností nového jízdního řádu od 1.9.2019 dochází na základě připomínek Obce Nelahozeves k
posílení autobusové linky 458 na které vyjedou 2 nové spoje v pracovní den:
První vyjíždí ve 13:05 z Veltrus přes Nelahozeves (13:16), Lešany (13:20) do Kralup n.Vlt. k žel. Stanici
(13:30)
Druhý vyjíždí v 16:04 od Tesca v Kralupech n.Vlt. přes Veltrusy (16:10), Nelahozeves (16:21), Lešany
(16:25) do Kralup n.Vlt. k žel.stanici (16:35)
Oba spoje zastavují ve všech obvyklých zastávkách, v Kralupech n.Vlt. jedou přes zastávku: ÚNZ, u
žel.stanice navazují na osobní vlaky do Prahy.
Další novinkou je pak zajetí dopoledního spoje (odj.9:35 od Tesca přes Nelahozeves a Lešany do
Kralup n.Vlt.) do Veltrus (odjezd v 9:41). Zde je možné přestoupit ze spoje linky 496 (odj.Kralupy
n.Vlt.,žel.st. v 9:25 – příjezd Veltrusy v 9:35) a využít tohoto spoje při cestě do Nelahozevsi. V rámci
optimalizace provozu je poslední večerní spoj, odjezd Kralupy n.Vlt.,Žel.st. ve 23:25 zkrácen pouze do
Lešan. Cestující do Nelahozevsi použijí vlak linky S4 s odjezdem z Kralup n.Vlt. ve 23:16.

K drobným změnám dochází i na linkách 466 a 496, které zastavují na Miřejovickém mostě. Spoj linky
466 s odjezdem z Kralup n.Vlt. od žel.stanice v 15:35 je nově posunut na 15:55 a tvoří přípoj od vlaku
z Prahy (odjezd Masarykovo nádraží v 15:05 – příjezd Kralupy n.Vlt. v 15:45). Z tohoto nového spoje
je zároveň možnost přestoupit ve Veltrusích (příjezd v 16:05) na nový spoj linky 458 do Nelahozevsi
(odjezd z Veltrus v 16:10).

Linka 496 pojede nově vybranými spoji trvale přes Vepřek – jedná se o spoje s odjezdy od žel.stanice
v Kralupech n.Vlt. ve 12:25, 14:25 a 16:25 – tyto spoje nezastavují v zastávce
Nelahozeves,rozc.St.Ouholice.

Nové jízdní řády všech linek naleznete v příloze.

Alternativní autobusové spojení (s přestupem) do Nelahozevsi v době kdy nejede přímý spoj:

Při cestování s přestupem je třeba brát na zřetel, že při zpoždění na sebe autobusy nečekají.
Děkujeme, že využíváte veřejnou dopravu.

