LINKA 604:













objízdná trasa přes Brandýsek
není obsluhována zastávka "Stehelčeves, ObÚ", ale pouze "Stehelčeves, U Brůdku"
vybrané spoje v pracovní dny z Kladna odjíždějí o 5 minut dříve z výchozí zastávky "Kladno,
Nám.Svobody" (6:05 -> 6:00, 6:40 -> 6:35, 12:45 -> 12:40, 13:45 -> 13:40
večerní spoj v pracovní dny z Kladna odjíždí o 2 minuty později z výchozí zastávky "Kladno,
Nám.Svobody" (20:30 -> 20:32)
vlivem objízdné trasy spoje v pracovní dny jedoucí až do Dřetovic odjíždějí ze zastávky
"Stehelčeves, U Brůdku" a přijíždějí do cílové zastávky "Dřetovice" o 2 minuty dříve (6:27 ->
6:25, 7:04 -> 7:02 ze zastávky "Stehelčeves, U Brůdku"), nebo o 3 minuty později (10:39 ->
10:42, 16:39 -> 16:42, 18:08 -> 18:11, 19:53 -> 19:56 ze zastávky "Stehelčeves, U Brůdku"
vybrané spoje v pracovní dny z Dřetovic do Kladna odjíždějí o 2-3 minuty dříve (6:32 ->
6:30, 10:52 -> 10:49, 16:52 -> 16:49, 18:22 -> 18:19)
vybrané spoje v pracovní dny z Dřetovic do Kladna odjíždějí o 3-4 minuty později (14:52 ->
14:56, 15:22 -> 15:26, 19:57 -> 20:00)
spoj v pracovní dny ze zastávky "Kladno, Dvorská" (přímý spoj z linky 624) do Kladna
odjíždí o 3 minuty později (7:24 -> 7:27)
u vybraných spojů ve směru do Kladna jsou vzhledem k prodloužené jízdní době při objízdné
trase posunuty časy odjezdů/příjezdů na území města Kladna
vybrané spoje v sobotu a neděli z Kladna odjíždějí o 3 minuty později z výchozí zastávky
"Kladno, Nám.Svobody" (11:30 -> 11:33, 13:30 -> 13:33, 17:30 -> 17:33, 19:30 -> 19:33)
vybrané spoje v sobotu a neděli z Dřetovic odjíždějí z výchozí zastávky o 2-3 minuty později
(7:58 -> 8:00, 10:58 -> 11:01, 12:58 -> 13:01, 16:58 -> 17:01, 18:58 -> 19:01)

LINKA 624:






objízdná trasa přes Brandýsek
jsou obsluhovány všechny zastávky
zastávka "Stehelčeves,ObÚ" je přesunuta (ve směru Praha/Buštěhrad do III/10145 Hlavní
před požární zbrojnici; ve směru Kladno/Dřetovice do II/101 před prodejnu)
ranní spoj v pracovní dny z Dřetovic do zastávky "Kladno, Dvorská" odjíždí z výchozí
zastávky o 3 minuty dříve (7:10 -> 7:07). Od zastávky "Stehelčeves, U Brůdku" až do cílové
zastávky spoj jede o 3 minuty později
dva odpolední spoje v pracovní dny ze zastávky "Kladno, Kolonie" jedou o 5 minuty dříve
(13:05 -> 13:00, 14:05 -> 14:00)

LINKA 323:







objízdná trasa přes Brandýsek
jsou obsluhovány všechny zastávky, zastávka "Stehelčeves,ObÚ" je přesunuta
spoje v pracovní dny jedoucí přes obce Stehelčeves a Dřetovice mají mezi zastávkami
"Stehelčeves, ObÚ" a "Stehelčeves, U Brůdku" o 6 minut delší jízdní dobu - do všech
následujících zastávek spoje přijíždějí o tuto dobu později.
spoje v pracovní dny jedoucí přes obce Dřetovice a Stehelčeves mají mezi zastávkami
"Stehelčeves, U Brůdku" a "Stehelčeves, ObÚ" o 6 minut delší jízdní dobu - ze všech
předcházejících zastávek ("Koleč, Zámek" - "Dřetovice") tyto spoje odjíždějí o tuto dobu
dříve.
dopolední spoj v pracovní dny ze zastávky "Koleč, Zámek" do Prahy odjíždí o 4 minuty
později (z výchozí zastávky 8:27 -> 8:31)

Linky PAD 220058, 220078, 220089 jsou mezi Brandýskem a Stehelčevsí vedeny stejnou objízdnou
trasou jako linka PID 323.

