změny od 3.9.
480 Teplice-Krupka-Chlumec
483 Vrchoslav-Teplice-Zabrušany-Duchcov
484 Teplice-Krupka-Fojtovice
486
488
490
492
493

Osek-Duchcov-Teplice-Soběchleby
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Dubí-Teplice-Kvítkov-Modlany
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Teplice-Moldava

498 Teplice-Bílina-Louny
503 Bílina-Ohníč-Teplice
506 Měrunice-Bílina-Lovosice
508 Bílina-Lukov
523 Litvínov-Český Jiřetín
524 Litvínov-Dubí-Chlumec
564 Chomutov-Litvínov
608 Kadaň-Radonice-Veliká Ves-Podbořany

Přidán v pracovní dny ranní spoj Teplice-Krupka,PZIII. Přidán víkendový spoj po 18.hod. z Krupky do Teplic. Posun večerního
víkendového spoje z Chlumce.
Ranní spoj v cca 8 hod. z Vrchoslavi nově přes Krupka,muzeum.
Posun odpoledního víkendového spoje po 17.hodině z Teplic. Odpolední spoj po 15. hodině v pracovní dny z Fojtovic nově
přes PZ I+III. Posun podvečerního spoje po 18.hod. z Fojtovic + zrušena obsluha PZ I+III.
U posledního večerního víkendového spoje z Oseka do Krupky zastávka Olympia nahrazena zastávkou Srbice.
Posuny vybraných ranních spojů v pracovní dny.
Ukončena uzavírka ul. Jankovcova. Zůstává uzavírka v Bystřici.
Přidány nové víkendové spoje v 5:30 hod. z Hrobu do Teplic a v 6:25 hod. z Teplic do Dubí.
Posun vybraných víkendových spojů z důvodu lepších návazností v Hrobě na linku 485 do Oseka.
Odpolední spoje v pracovní dny s odjezdy z Loun v 13:29 hod. a 15:32 nově přes Charvatce a Mnichov (jen pro výstup).
Odjezd z Loun o 5 minut dříve.
Odpolední spoj v pracovní dny s odjezdem ve 14:53 hod. z Hostomic do Křemýže jen pro výstup. Odpolední spoj v pracovní
dny s odjezdem v 15:02 hod. z Křemýže do Hostomic jen na telefonickou objednávku.
Odpolední spoje v pracovní dny s odjezdy 13:22 a 16:02 ze zastávky Měrunice,rozc. do Bíliny nově přes Žichov (jen pro
výstup).
U posledního večerního spoje v 17 hod. z Bíliny do Lukova zrušeno omezení jízdy jen pro výstup přes Mukov, Červený Újezd
a Štěpánov.
U spoje s odjezdem ve 13:03 hod. z Litvínova do Českého Jiřetína jedoucího v pracovní dny zrušena obsluha Flájí. U spoje s
odjezdem v 17:03 hod. z Litvínova do Českého Jiřetína jedoucího v pracovní dny zavedena obsluha Flájí.
Posun spoje s odjezdem ve 14:35 hod. z Chlumce o 3 minuty později. Spoj s odjezdem v 6:35 hod. z Chlumce posunut v
úseku Hrob - Litvínov o 3 minuty později.
Přidána zastávka Litvínov,Krušnohor.
Spoj s odjezdem z Podbořan v 15:30 hod. nově přes Široké Třebčice (jen pro výstup)+posun.

