Krajský úřad KHK informuje o dopravním opatření v autobusové dopravě
V termínu od 6.5.2019 do 27.5.2019 dojde k úplné uzavírce mezi Starým Plesem a odbočkou na
Šestajovice. Tato uzavírka bude mít vliv na linky IREDO 313 – licencí 660060 a 640140 a IREDO 316 –
licence 640040. Analyzováno bylo využití všech spojů jedoucích přes zastávky Starý Ples prodejna,
hasičská zbrojnice a točna, Šestajovice, Jasenná „U Slezákových“ a Jasenná ,,U Dubnových“.
Všechny spoje z Jaroměře jsou vedeny do zastávky Jaroměř, Starý Ples,odb. a odtud přes zastávky
Jaroměř, Starý Ples, Kopeček a Jasenná, Balcarák.
Odpoledne bude po dobu uzavírky veden navíc školní spoj s odjezdem ze zastávky Jaroměř, Na Obci
(13.30) – poliklinika (13:32) – gymnázium (13:34) – Svatopluka Čecha (13:36) – Josefov, Korunní
Hradby (13:38) – Dělnický dům (13:40) – Josefov, škola (13:43) – Josefov, sokolovna (13:46) – letiště
(13:47) – Starý Ples, odb. (13:49) – Starý Ples, prodejna (13:50) – Starý Ples, hasičská zbrojnice
(13:51)- Starý Ples, točna (13:53) - Jasenná, U Slezákových (14:02) – U Dubnových (14:03) –
Šestajovice (14:06), který odveze děti do Starého Plesu až do centra místní části a do Jasenné a
Šestajovic. Čas odjezdu je volen s ohledem na konec školního vyučování, ale i s ohledem na
technologické možnosti zajištění spoje.
Starý Ples:
doprava je s ohledem na počty cestujících zajišťována primárně na zastávku Jaroměř, Starý Ples,odb.,
vyjma odpoledního školního spoje s trasou výše.
Jasenná:
omezený provoz je na zastávkách Jasenná, U Dubnových a U Slezákových. Místo školního spoje
660060/7 využijí děti školní spoj 640040/4 v 7:01 od Dubnových (stanoviště ve směru do centra
Jasenné) a 7:02 z Jasenné, U Slezákových. Popolední spoj 660060/14 neobslouží zastávky Jasenná,
U Dubnových a U Slezákových, cestující na tyto zastávky doveze navazující spoj 640040/9 s příjezdem
v 12:33.
Odpolední školní spoj 660060/28 neobslouží zastávky Jasenná, U Dubnových a U Slezákových, navíc
však pojede spoj uvedený výše s odjezdem od Gymnázia v 13:34 a z Josefova od školy v 13:43. Ostatní
spoje obsluhují zastávky beze změny.
Šestajovice:
První ranní spoj je prodloužen z Josefova do centra Jaroměře a návazným spojem k nemocnici.
Odpolední školní spoj zajišťující dopravu školáků bude veden ve 13:34 od gymnázia a v 13:43
z Josefova od školy, vůz jede závlekem přes Starý Ples, točnu. Počty spojů se nemění.
Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách krajského úřadu Královéhradeckého kraje
a také na facebookovém profilu veřejná doprava v Královéhradeckém kraji.

