Zápský krajánek ZÁŘÍ 2019
Gratulujeme jubilantům
V červnu, červenci a srpnu oslavili
v městysu Zápy významné životní jubileum
narození tito občané:
Pan Novák Miloslav
Pan Kratochvíl Bořivoj
Paní Vrzáková Jana
Pan Polívka Miloslav
Paní Repáňová Marie
Pan Lukáš Pavel
Manželé Knotkovi, Lubomír a Marie
Paní Němcová Jarmila

INFORMACE Z ÚŘADU
DOPRAVA
Upozorňujeme na 1. etapu opravy pozemní
komunikace
II/610
mezi
obcemi
Podolanka, Dřevčice, Brandýs nad LabemStará Boleslav, která bude trvat do 27.9.
Objízdná trasa je vedena obousměrně obcí
Dřevčice směr obce Svémyslice, Zeleneč
nebo Dehtáry a do Radonic. Více informací
na
úřední
desce
www.zapy.cz/urednideska/historie
urednidesky/verejna vyhlaska.
Úplná uzavírka silnice II. třídy č. 610 mezi
obcemi Podolanka, Dřevčice, Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav z důvodu opravy
povrchu pozemní komunikace takto:
a) 1. etapa – 19.08.2019 – 27.10.2019
(úplná): Úsek silnice II/610 obec Dřevčice křižovatka se silnicí III/0107

Městys Zápy přeje jubilantce pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.

Nové jízdní řády
Na webových stránkách www.zapy.cz
naleznete nové jízdní řády platné od
1.9.2019. Jízdní řády je možné také obdržet
na úřadu městyse Zápy.

Stavební akce
Stavby bytů a ordinací v areálu Charvátova
statku zdárně pokračují. 1. srpnem byly
zkolaudovány 2 nově vybudované byty nad
sýpkou a nad skladem.

b) 2. etapa – 28.10.2019 – 15.12.2019
(úplná mimo BUS): Úsek silnice II/610
obec Podolanka - křižovatka se silnicí
III/0107
c) 3. etapa – 16.03.2020 – 10.05.2020
(úplná mimo BUS): Úsek silnice II/610
obec Dřevčice – Dřevčice „Cihelna“
d) 4. etapa – 11.05.2020 – 30.06.2020
(úplná mimo BUS): Úsek silnice II/610
Dřevčice „Cihelna“ – obec Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav

Připomínáme akci městyse Zápy
a SDH Zápy ve Stodole
Charvátova statku v sobotu
31.8.2019 od 16:00 hodin

Informace o dopravních
opatřeních souvisejících
s Národní
svatováclavskou poutí konanou
28. září 2019
Dne 28. září 2019 dojde od 6:00 do 24:00
hod. k úplné uzávěře Mariánského náměstí
ve Staré Boleslavi. Z tohoto důvodu dojde
ke změnám v linkovém vedení na území
Brandýsa nad Labem i Staré Boleslavi.
V souvislosti s předpokládanou velkou
účastí na této akci dojde k mimořádnému
posílení autobusové dopravy. Doprava na
tuto kulturní akci bude dne 28. září 2019
zajištěna následovně:
Linka PID 375 bude od Prahy zkrácena do
zastávky „Most“. Všechny spoje jsou
zajištěny nízkopodlažními kloubovými
autobusy, a navíc bude v odpoledních
hodinách posílen provoz zkrácením
intervalu na 20 minut.
Linka PID 367 pojede od Prahy do zastávky
„Náměstí“ po pravidelné trase a následně po
dálnici D10 přes zastávky „U Soudu“,
„Pekárny“, „Na Panském“ a „Sídliště“ do
zastávky „Autobusové stanoviště“, kde
budou všechny spoje ukončeny. Většina
spojů
bude
zajištěna
kloubovými
nízkopodlažními autobusy.

Informační tiskovinu vydal úřad městyse Zápy

Mimořádně bude tento den v provozu také
linka PID 379, která zajistí rychlé spojení
mezi Prahou a Starou Boleslaví. Tato linka
je vedena z Prahy, Černého Mostu přímo po
dálnici D10 do Staré Boleslavi. Většina
spojů bude zajištěna kloubovými autobusy
a na všechny spoje budou vypraveny
nízkopodlažní autobusy.
Linky PID 376, 471, 477 a 655 budou
zajištěny podle pravidelných jízdních řádů.
Linka PID 478 bude odkloněna obousměrně
mezi zastávkami „Školní“ a „Zápy, Tesco
Brandýs nad Labem“ přes zastávky
„Sídliště“ a „Na Panském“. Linka bude
v provozu podle zvláštního jízdního řádu.
Současně dojde k posílení úseku mezi
zastávkami „Železniční stanice“ (trať ČD
072 – Stará Boleslav) a „Školní“. V období
od 6:00 do 20:30 bude zajištěno spojení
s centrem Staré Boleslavi od každého
vlaku. Další vložené spoje posílí linku 367
mezi Brandýsem nad Labem a Starou
Boleslaví.
Linky PID 666, 667 a 669 pojedou podle
zvláštních jízdních řádů platných pouze pro
tento den. Všechny spoje budou posunuty
tak, aby zajišťovaly přípoje z/na linky 367
nebo 379.
Informace o jízdních řádech budou
k dispozici v informační kanceláři ČSAD
Střední Čechy, a. s. na autobusovém
stanovišti ve Staré Boleslavi (tel. 326 911
005) a na webových stránkách:

