
310 - OLOMOUC - OPAVA VÝCHOD (A ZPĚT)
MORAVSKÝ BEROUN - HRUBÁ VODA

Datum konání: ve dnech 4., 5., 6., 9., 10. března 2015 vždy od
08:00 hod. do 18:00 hod.

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Moravský Beroun - Hrubá Voda na trati 310 - Olomouc - Opava východ (a zpět) výluka. Dopravce
České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Vlaky kategorie R jsou nahrazeny v úseku Olomouc hl. n. - Moravský Beroun

Osobní vlaky jsou v úseku Hrubá Voda - Moravský Beroun odředknuty a nahrazeny následovně:

Náhradní doprava v úseku Moravský Beroun - Hrubá Voda a opačně nebude zajištěna.
Cestující z vlaků dotčených výlukou ze směru od Krnova, jedoucí do ŽST Hrubá Voda nebo dále směr
Olomouc hl. n., budou z ŽST Moravský Beroun přepraveni od končících vlaků návaznou náhradní
autobusovou dopravou do ŽST Olomouc hl. n.
Cestující z nástupních stanic od ŽST Hrubá Voda směr Olomouc hl. n., jedoucí do ŽST Domašov n. B.
nebo dále směr Krnov, použijí pravidelný vlakový spoj do ŽST Olomouc hl. n., odkud budou do ŽST
Domašov n. B. a Moravský Beroun přepraveni autpbusy s návazností na vlaky dotčené výlukou.

Cestující nedoplácejí rozdíl jízdného za jízdu přes stanici Olomouc hl. n.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Olomouc hl. n.: ulice Táborská,u východu z nového podchodu  |  Hrubá Voda: před nádražní budovou
 |  Hrubá Voda-Smilov: neobsluhuje se, nejbližší ŽST: Hrubá Voda  |  Jívová: v obci zastávka BUS
''Jívová, nám.''  |  Domašov nad Bystřicí: před nádražní budovou  |  Moravský Beroun: před nádražní
budovou

Omezení služeb ve vlacích a v náhradní dopravě:
J M          - Služba není přes úsek dotčený výlukou zajištěna.
I     - U vlaků kategorie R je služba zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si
cestující zajišťuje sám), u vlaků kategorie Os není služba přes úsek dotčený výlukou zajištěna.
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