Dovolujeme si Vás informovat o plánované uzavírce mezi Černčicemi a Novým Městem nad
Metují.

Uzavírka začne 12.4.
Zajištění dopravy pro Černčice a Vršovku a také pro severní část Bohuslavic (okolo Horkalenu, ZEPO):
V pracovní dny přes den bude v provozu linka 339 v trase Vršovka – Bohuslavice – Slavětín nad Metují
a část spojů dále Nahořany, Městec.
Jízdní řády jsou připraveny tak, aby většina spojů měla návaznost. Návaznost na Hradec Králové je přes
pracovní den u drtivé většiny spojů. Cestující si zakoupí přestupní jízdenku, přestoupí na dočasné
zastávce Bohuslavice, kostel, odkud mu do deseti minut pojede ze stejné strany, na kterou dojel
autobusem linky 339, autobusový spoj linky 305 anebo 338. V opačném směru dojede cestující z
Hradce Králové spoji, které odjíždějí ve 40tou minutu z Terminálu HD do zastávky Bohuslavice, kostel,
kde za 7 minut pojede spoj linky 339 směr Černčice a Vršovka.
Návaznost směr Nové Město nad Metují je ráno v 5 hodin a dále od 7:30, přibližně po dvou hodinách.
V ranních hodinách lze také využít z Černčic směr Nové Město nad Metují či Náchod vlak, který jede v
pracovní den v 5:15, 6:11, 7:09 či 8:07. Poté už vychází každé dvě hodiny přípoj v Nahořanech, Městci
ze spojů linky 339 na spoje linky 330 a naopak.
Přestupy směr Dobruška lze realizovat v zastávce Rohenice, has. zbroj.
V tabulce jsou přestupy rozepsány – sloupce A (přípoj od Hradce Králové), B (od Nové Města nad
Metují), C (od Dobrušky) – čas pravidelného příjezdu spoje do zastávky a zároveň zastávka, kde je
doporučený přestup. Ve sloupci F je informace, v kolik hodin spoj vyjíždí z konečné, ve sloupci G první
zastávka, ve sloupcích H a I, v kolik hodin spoj dorazí na konečnou zastávku. Ve sloupcích J, K, L jsou
potom zaznamenány možnosti přestupů na spoje do Hradce Králové, Nového Města nad Metují a
Dobrušky.
Večer je zajištěn spoj s odjezdem ve 22:25 po lince 334 z Náchoda do Nového Města nad Metují a
odtud po lince 337 přes Nahořany, Slavětín nad Metují a Bohuslavice do Černčic a Vršovky. Tento spoj
pojede i o víkendu. Zároveň na lince 337 jsou zavedeny dva páry víkendových spojů, které prokládají
vlakové spoje.

