Přehled hlavních změn v JŘ od 9. 12. 2018
Vlaky:
Poslední večerní vlak z Plzně hl. nádraží do Horní Břízy odjíždí o 10 minut dříve - již ve 22:47.

Autobusy:
Většina spojů víkendové linky Kralovice – Plzeň (440800) jezdí mimo Horní Břízu aut. st. a zast. Horní
Bříza (Na Návsi). Jedou přímo přes Třemošnou, ZŠ, Třemošnou, sídliště a Sady Pětatřicátníků na nový
autobusový terminál u hlavního vlakového nádraží v Plzni (Terminál Hlavní nádraží). Většina spojů
této linky zajíždí ale v Horní Bříze k žel.st. K hornobřízskému vlakovému nádraží zajíždí víkendové spoje
s odjezdem z Terminálu Hlavní nádraží v 7:00, 9:15, 17:00 a 22:15; z Horní Břízy žel.st. odjíždí do Plzně
autobusy o víkendech v 8:34, 14:25, 16:25, 18:25, 20:21 (v neděli a svátek) a ve 21:21 (v sobotu).
Všechny spoje této linky zastavují na zastávce Horní Bříza, rozcestí.
Víkendové autobusové spojení do dolní části Horní Břízy do zastávek Horní Bříza (Na Návsi) a v mnoha
případech také do Horní Břízy, sídliště zajišťují kromě několika spojů linky Kralovice – Plzeň převážně
linky Plzeň – Nečtiny (460030) a Plzeň – Manětín – Žlutice (440070). O víkendech došlo k rozšíření
provozu na těchto linkách. Nově jede autobus v sobotu, neděli a o vybraných svátcích z Horní Břízy (i
ze sídliště) do Plzně ve 12:31 (12:29 ze sídliště; o letních prázdninách o 1 minutu dříve) a v 16:31 (16:29
ze sídliště). Z Plzně, CAN nově odjíždí autobus v sobotu, v neděli a o vybraných svátcích v 9:00 (zajíždí i
do sídliště) a ve 13:00 (zajíždí také i do sídliště). Linky z Plzně do Nečtin, Manětína a Nečtin mají jako
konečnou zastávku stále Plzeň, CAN a zastavují o víkendech všechny a v pracovní dny večer také
v Sadech Pětatřicátníků.
V pracovní dny mají všechny autobusové linky mezi Horní Břízou a Plzní konečnou Plzeň, CAN
(výjimečně zastávku u Nemocnice Lochotín nebo zastávku Okounová v Bolevci).
Podrobné informace naleznete v souhrnných jízdních řádech.
Upozornění: Informace a souhrnné jízdní řády jsou zpracované na základě údajů zveřejněných na
www.idos.cz dne 3. 12. 2018. U autobusových JŘ může ještě docházet k úpravám.

