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Věříme, že tato dopravní opatření přijmete s pochopením. 
 

Dopravci PID 
 

Vážení cestující, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu pořádání slavnosti 
 

 Mělnické Vinobraní 2021    
 

 dojde v období od 8:00 hod. dne 16.9. (čtvrtek) do ukončení provozu dne 19.9.2021 (neděle) 

 k následujícím úpravám v provozu linek PID  369, 466, 467, 470, 471, 472, 474, 475, 668, 691, 695, 696 a 747 : 
 

Mimo provoz zastávky: 
 
Mělník, Zádušní; Mělník, Tyršova; Mělník, Nám. Karla IV.; Mělník, Fibichova a Mělník, Poliklinika. 
 
Linky 369, 470, 471, 472 a spoje linky 467 zajíždějící do zastávky „Mělník, Fibichova“ jsou v úseku „Mělník, U Hřiště – 
Mělník, aut. nádr.“ obousměrně odkloněny ulicí Nemocniční mimo centrum města. Linky 474 a 747 jsou v úseku „Mělník, U Hřiště – 
Mělník, Podolí“ resp. „Mělník, aut. nádr.“  obousměrně odkloněny ulicemi Nemocniční a Bezručova mimo centrum města. Školní 
spoje linek 466, 475, 691, 695 a 696 jsou zkráceny a ukončeny v zastávce „Mělník, aut. nádr.“. 
 

Posílení provozu: 
 
Na lince  369  bude v sobotu 18. 9. od cca 20 do 24 hod. zkrácen interval v úseku „Ládví – Mělník, Mlazice“ na 30 minut a ve 
směru do Prahy prodloužen provoz až do půlnoci. Dále budou ve večerních hodinách v pátek 17. 9. a sobotu 18. 9. prodlouženy 
vybrané spoje o úsek „Mělník, Mlazice – Liběchov“ resp. „Štětí“. 
 
Na lince  466  budou v noci ze soboty 18. 9. na neděli 19. 9. zřízeny mimořádné spoje v trase „Kralupy n. Vlt., Žel. st. – 
Mělník, aut. nádr.“ s odjezdem z Kralup n.Vlt. ve 22:55 a z Mělníka v 0.25 hod. 
 
Na linkách  467, 668  budou v noci ze soboty 18. 9. na neděli 19. 9. zřízeny mimořádné spoje v trase „Mšeno – Mělnické Vtelno – 
Mělník, aut. nádr.“ s odjezdem ze Mšena ve 23:25 a z Mělníka v 0.25 hod. 
 
Linka  474  bude v sobotu 18. 9. v provozu až do půlnoci v intervalu 120 minut v trase „Mělník,MŠ Chloumek – Mělník, Na 
Brabčově“. 


