
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
  
z pověření vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Ing. Jakuba Jeřábka Vás informuji o chystaných opatřeních 
ve veřejné linkové dopravě v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v obci Kámen spojené s úplnou uzavírkou 
průjezdní silnice skrz Kámen do Bynovce a dále. Akce má trvat od 27. 3. do 3. 9. 2023. Objízdná trasa bude 
vedena z křižovatky u Kamenu do Nové Olešky, Srbské Kamenice a dále do Růžové, kde se bude většina spojů 
větvit buď do Janova nebo do Labské Stráně. Pro spoje jedoucí do/z Labské Stráně je na křižovatce zřízená 
náhradní zastávka (v jízdním řádu označená jako Růžová,I-náhradní zastávka). Zastávky Kámen a Bynovec 
nejsou obsluhovány (cestující musí využít zastávky Kámen, rozcestí, resp. Bynovec, hřiště-do Bynovce na 
dohodnutou plochu zajíždějí pouze ranní spoj zde výchozí a spoj s odjezdem z Děčína v 14:04). 
  
Vinou délky objízdné trasy bude výrazně prodloužena jízdní doba linky 432, linka bude zároveň vedena v mírně 
odlišných časech a částečně také v menším rozsahu než za běžného stavu. V době ranní špičky jsou z Labské 
Stráně vedeny 4 spoje, z Janova 3 spoje. Dopoledne po dvou spojích do obou obcí, odpoledne je zachován 
půlhodinový interval z Děčína (dva spoje do Janova však jedou pouze do letních prázdnin), večerní spoje jsou 
vedeny v 1,5-2 hodinovém intervalu. Víkendy jsou zajištěny v tříhodinovém intervalu oproti dnešnímu dvou 
hodinovému. Vzhledem k povaze objízdné trasy nebudou nasazovány zde jinak běžné autobusy 15 m délky, 
nýbrž kratší vozidla převážně 12 m délky, celkově tedy bude kapacita spojů nižší. Je proto vhodné apelovat na 
cestující děti, aby rovnoměrně využívaly ranní školní spoje. Týká se především dětí z Ludvíkovic či částečně z 
Růžové, kde není vhodné, aby všechny čekaly na příjezd až posledního spoje z Labské Stráně. 
  
Na druhé větvi linky 432, tj. Děčín-Jílové-Libouchec je nejvýznamnější změnou propojení s linkou 437 do 
Benešova nad Ploučnicí a Verneřic u vybraných spojů. Tyto spoje jsou zavedeny do jízdního řádu linky 437 a jsou 
provozovány vozidly 15 m délky. V pracovní dny muselo dojít k dočasnému zrušení spoje s odjezdem v 6:39 
z Děčína do Libouchce, resp. vratnému spoji v 7:07 do Děčína – tento spoj je nově výchozí až z Kamence v čase 
7:14. Pro cestující z Libouchce do Děčína zůstává k dispozici spoj v 6:55. Odpoledne dochází k posunu jednoho 
spoje na lince 472 k zachování návaznosti z linky 432. Víkendové spoje se nemění. 
  
Na linkách 432, 437 a 472 budou platit výlukové jízdní řády. 
  
Vzhledem k náročnosti této uzavírky Váš žádáme o spolupráci s informováním cestující veřejnosti. Na naší straně 
budou provedeny standardní kroky v podobě zveřejnění na webových stránkách Dopravy Ústeckého kraje či 
sociálních sítích, dopravce zajistí nahrání výlukových jízdních řádů do informačních systémů a vyvěsí na zastávky 
na trase linky. 
  
Děkujeme. 
  

S pozdravem 
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