INFORMÁCIA O VÝLUKE
V dňoch 17. júla – 6. septembra 2019
(streda – piatok)
sa budú vykonávať výlukové práce, ktoré budú mať za následok
dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku

VRBOVCE – VELKÁ NAD VELIČKOU (CZ) –
VESELÍ NAD MORAVOU (CZ)

V dňoch 17. júla 2019 (streda) – 5. septembra 2019 (štvrtok) v dôsledku výluky budú na
úseku Vrbovce – Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou nahradené autobusmi
všetky vlaky.
Dňa 6. septembra 2019 (piatok) v dôsledku výluky budú na úseku Vrbovce – Velká nad
Veličkou - Veselí nad Moravou nahradené autobusmi všetky vlaky končiac:
•
•

Os 2770 (Trenčín 12:53 - Velká nad Veličkou 14:36)
Os 2773 (Velká nad Veličkou 15:23 - Trenčín 17:03)

Náhradná autobusová doprava v úseku Vrbovce – Veselí nad Moravou bude zastavovať:
VRBOVCE
JAVORNÍK NAD
VELIČKOU ZASTÁVKA
VELKÁ NAD VELIČKOU
•

pred budovou železničnej stanice
na ceste, pri odbočke ku železničnej zastávke
na zastávke autobusov IDS JMK „Velká nad Veličkou“

výlukový cestovný poriadok je zverejnený na web stránke ČD (www.cd.cz), kde
sú aj informácie o náhradných zastávkach v celom úseku a vybraných spojeniach
umožňujúcich prepravu bicyklov,
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•

vzhľadom na počet autobusov náhradnej dopravy je nutné pri prepravách skupín
od 6 cestujúcich a viac nahlásiť požiadavku na prepravu najneskôr 72 hodín pred
odchodom spoja, a to buď telefonicky alebo e-mailom na Kontaktnom centre
Českých dráh, a. s. – tel.: +420 221 111 122, e-mail: info@cd.cz. Tu Vám tiež poskytnú
bližšie informácie o organizácií dopravy počas výluky.

V náhradnej autobusovej doprave nie je k dispozícii preprava bicyklov a imobilných
cestujúcich.
Ospravedlňujeme sa za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.
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