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691
Vážení cestující,
z důvodu 4. etapy opravy povrchu komunikace I/9 v Liběchově dochází ke 
změně trasy a zastávek na linkách PID 691, 692 a 694 od 22.10.2021 (pátek) 
do odvolání (předpoklad do 21.11.2021).
 
691
Spoje linky 691 směr Vidim a zpět budou ze zastávky „Mělník,aut.nádr.“ 
vedeny obousměrně odklonem komunikacemi II/273, III/2733, III/2734 
a III/2736 přes obec Vysoká,Strážnice. Zastávky Mělník,Pivovar; 
Mělník,Podolí; Mělník,Pšovka; Mělník,Loděnická; Mělník,Mlazice; 
Mělník,kamenný šraňk ; Mělník,Českolipská; Mělník,Vehlovice; 
Liběchov,Malý Liběchov NEBUDOU TĚMITO SPOJI OBSLUHOVÁNY.
 
Vzhledem k tomu, že se zastávky Liběchov v ulici Rumburská (sil. I/9) 
nachází v uzavřeném úseku budou tyto zastávky dočasně přemístěny. 
Zastávka Liběchov ve směru Želízy bude přemístěna do stávající zastávky 
LIBĚCHOV,RAŠÍNKY. Zastávka ve směru Mělník (od Želíz) bude přemístěna 
do provizorní zastávky v ulici Rumburská k chodníkové hraně přibližně 
naproti zastávce Liběchov,Rašínky.   
 
692
Linka 692 bude ze směru Kokořín zkrácena do provizorní zastávky Liběchov 
v ulici Rumburská. Protože nebude možné zachovat návaznosti na linku 369 
v Liběchově budou spoje linky 692 pokračovat jako PŘÍMÉ SPOJE na lince 
691 ve směru Mělník,aut.nádr. a stejně tak i ve směru opačném. Přestup z/na 
linku 369 tak bude dočasně probíhat v zastávce Mělník,aut.nádr.
  
694
Linka 694 ze směru Kokořín bude stejně jako linka 692 zkrácena do 
provizorní zastávky Liběchov resp. do stávající zastávky Liběchov,Rašínky.
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Zastávka Liběchov je přemístěna
(cca 500m, 10 min. chůze).
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