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Opr. úř. osoba: Ing. Viktor Liška
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Věc:  Oznámení 2. změny železničního jízdního řádu 2009/2010

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen KÚLK OD), na základě oficiální 
informace Správy železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC), předává k obeznámení obsah 2. 
změny železničního jízdního řádu 2009/2010 v osobní dopravě, platné od 13.6.2010, změnou 
dotčeným městům a obcím na území Libereckého kraje. Pro přehlednost je dále uveden výčet 
konkrétních změn s vysvětlením, přílohou jsou pak tabulkové či textové opravy platného jízdního 
řádu.
Železniční trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov:
- vlak 16237 s odjezdem v 18:00 z Liberce a v 18:55 z Liberce bude ve stanici Desná zastavovat 
pouze pro výstup (tj. v úseku Tanvald – Desná pojede pouze budou-li cestující do zastávek Desná či 
Desná-Riedlova vila),
- vlaky 16243, 16245 a 16247 s odjezdy z Liberce ve 20:15, 21:15 a 22:15 nebudou zastavovat ve 
stanici Jablonec nad Nisou dolní nádraží (namísto dosavadního zastavování na znamení) a naopak 
budou nově zastavovat na znamení v zastávce Nová Ves nad Nisou (dosud průjezd bez zastavení), 
úprava realizována na základě ověřeného požadavku cestujících, z technologických důvodů nebylo 
možné řešit jinak než zrušením zastavování na jiné zastávce (ta byla vybrána dle nejnižších 
frekvencí nástupů/výstupů),
- vlaky 16244, 16246 a 16248 s odjezdy z Tanvaldu v 19:38, 20:40 a 21:40 budou nově zastavovat 
na znamení v zastávce Nová Ves nad Nisou (dosud průjezd bez zastavení) a naopak nebudou 
zastavovat ve stanici Jablonec nad Nisou dolní nádraží (namísto dosavadního zastavování na 
znamení), úprava realizována na základě ověřeného požadavku cestujících, z technologických 
důvodů nebylo možné řešit jinak než zrušením zastavování na jiné zastávce (ta byla vybrána dle 
nejnižších frekvencí nástupů/výstupů).

Železniční trať 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem:
- u vlaků 16354 s odjezdem z Frýdlantu v 6:45 a 16355 s odjezdem z Nového Města p.S. v 6:13 
bude v pracovních dnech nasazena kapacitnější souprava (Regionova Trio) s rozšířenou možností
přepravy jízdních kol, kočárků a invalidních vozíků.

Železniční trať 081 Děčín – Rumburk, Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa a 086 Liberec – Česká 
Lípa:
- úprava rozsahu sezónního provozu vlaků Sp 1600 a Sp 1601 (Lužický motoráček), nově pouze ve 
vybrané datumy (7. a 21.7., 4. a 18.8.) namísto každé středy v rozmezí 7.7. – 25.8.

Železniční trať 089 Liberec – Zittau – Rybniště:
- vlak 6233 s odjezdem v 15:02 z Hrádku nad Nisou a 15:16 z Chrastavy bude nově zastavovat 
v Machníně (v 15:21), úprava realizována na základě ověřeného požadavku cestujících.
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OD žádá o zveřejnění obsahu změn občanům vhodnou formou (úřední deska, městské či 
obecní zpravodaje).

S pozdravem

Ing. Stanislava Jakešová
vedoucí odboru dopravy

Přílohy: Tabulkové či textové opravy platného železničního jízdního řádu 2009/2010

Rozdělovník:
 Město Desná
 Město Jablonec nad Nisou
 Obec Nová Ves nad Nisou
 Město Frýdlant
 Obec Krásný Les
 Obec Dolní Řasnice
 Město Žandov
 Obec Horní Police
 Město Česká Lípa
 Město Mimoň
 Město Jablonné v Podještědí
 Statutární město Liberec
 KORID LK, spol. s r.o.
 SŽDC
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