INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ
Změny v jízdních řádech městské autobusové dopravy platné od 9. 12. 2018

Linka 515 201 Děčín, Chrochvice – Děčín, Nemocnice
V pracovní den upravena jízdní doba mezi zastávkou Labské nábř. – Hlavní nádraží z 2min. na
3min v čase 12:30 – 18:00hod.
V pracovní den drobný posun všech spojů v úseku Nemocnice – Hlavní nádraží + 2min. v čase
12:30hod. – 18:00hod.
V pracovní den upravena jízdní doba mezi zastávkou Chrochvice – Hlavní nádraží pro spoje
v 6:50hod. z 17min na 19min a v 7:12hod. z 17min. na 22min.

Linka 515 202 Děčín, Bynov – Děčín, Staré Město
Zrušená zastávka U divadla směr Bynov.
V pracovní den posun spoje ze Starého Města do Bynova z 7:04hod. na 7:06hod.
V pracovní den spoj z Bynova v 8:44hod. nejede okolo Kauflandu, místo toho je nahrazen spoj
v 8:29hod., který jede okolo Kaflandu (velkokapacitní vůz).

Linka 515 204 Děčín, Letná – Děčín, Březiny
V pracovní den posun spoje z Letné z 5:52hod. na 5:48hod.
V pracovní den posun spoje z Aut. Nádraží směr Březiny z 7:38hod. na 7:35hod.
V sobotu, neděli a státem uznané svátky upraveny všechny spoje z Autobusového nádraží do
Březin z xx:40hod. na xx:37hod. a dále posun vybraných spojů z Březin směr Hlavní nádraží
z xx:32hod. na xx:28hod. a z xx:58hod. na xx:56hod.

Linka 515 207 Děčín, Želenice – Děčín, Pod Nemocnicí
V pracovní den upravena jízdní doba mezi zastávkou Labské nábř. – Hlavní nádraží z 2min. na
3min v čase 12:30 – 18:00hod.
V pracovní den drobný posun všech spojů v úseku Nemocnice – Hlavní nádraží + 2min. v čase
12:30hod. – 18:00hod.

Linka 515 208 Děčín, Autobusové nádraží – Děčín, Velká Veleň
Beze změny.

Linka 515 209 Děčín, Autobusové nádraží – Děčín, Nebočady
Beze změny.

Linka 515 210 Děčín, Krásný Studenec – Děčín, Maxičky
V pracovní den posun spoje z Hlavního nádraží směr Krásný Studenec z 7:05hod. na 7:03hod.
V pracovní den posun spoje z Krásného Studence směr Hlavní nádraží z 7:20hod. na 7:15hod.
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Linka 515 212 Děčín, Bělá – Děčín, Folknáře
Zrušená zastávka U divadla smě Bělá.
V sobotu, neděli a státem uznané svátky spoje z Bělé obsluhují městskou část Škrabky a zastávky
Pod lesem, Škrabky, Pod Lesem, Vojanova.
V pracovní den posun spoje z Autobusového nádraží směr Bělá z 17:23hod. na 17:28hod. a posun
spoje z Bělé směr Folknáře ze 17.35hod. na 17:40hod.

Linka 515 214 Děčín, Škrabky – Děčín, Podskalí
Zrušená zastávka U divadla směr Škrabky
V pracovní den dochází k prodloužení spoje ze Škrabek v 7:12hod. na Masarykovo nám.
z původního Autobusového nádraží.
V pracovní den posun spoje ze Škrabek do Loubí z 6:27hod. na 6:25hod.
V pracovní den upravena jízdní doba v úseku Škrabky – Hlavní nádraží. Posun spojů ze Škrabek
o 2min dříve mezi 8:00hod. a 17:00hod.
V pracovní den posun spoje z Hlavního nádraží směr Škrabky z 15:45hod. na 15:48hod. a
16:45hod. na 16:48hod.

Linka 515 217 Děčín, Autobusové nádraží – Děčín, Zámek
Bez změny.

Linka 515 229 Děčín, Bynov – Děčín, Nebočady
Zrušená zastávka U divadla směr Bynov.

Linka 515 232 Děčín, Želenice – Děčín, Nebočady
V pracovní den, v sobotu, v neděli a státem uznané svátky drobný posun v jízdní době mezi
zastávkami Želenice – Bažantnice, Tyršova – Výtopny.

Linka 515 233 Děčín, Chrochvice – Děčín, Bynov
Zrušená zastávka U divadla směr Bynov
V pracovní den, v sobotu, v neděli a státem uznané svátky drobný posun v jízdní době mezi
zastávkami Chrochvice – Bažantnice, Tyršova – Výtopny.

Linka 515 237 Děčín, Chrochvice - Děčín, Nemocnice
Z důvodu obnovení zastávky Diana dochází k drobnému posunu všech spojů o cca 1-2min.
V sobotu, v neděli a státem uznané svátky dochází k posunu spoje z Hlavního nádraží směr Chrochvice
z 5:45hod. na 5:40hod.
V pracovní den posun spoje z Hlavního nádraží do Chrochvic z 7:35hod. na 7:30hod.

Nové staniční jízdní řády městské autobusové dopravy budou na označníky vylepovány od 6. 12. 2018. 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 9. 12. 2018.
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