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Výluka železničního uzlu Olomouc hl. n.

Přílohy:

VJŘ_270_26.. pdf; VJŘ_270_27.. pdf; VJŘ290_01omouc_Šternberk. pdf

e.j. 0090/2020-ROC OLG
Vážení představitelé a zástupci měst a obci,
provozovatel dráhy - Správa železnic, vyhlásil výluku železniéniho uzlu Olomouc hl. n, ve dnech 26. ledna 2020, od
20:30 hod. do 27. ledna 2020, 6:00 hod. V úseku Olomouc hl. n. - Šternberkod 18:00 hod. do 8:00 hod.

Dopravce Českédráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k opatřením, které naleznete v přiloženém
výlukovém jízdním řádě. Vybrané vlaky budou nahrazeny autobusy.
Výlukový jízdní řád bude rovněž vyvěšen v dotčených stanicích a zastávkách.

Omezeni se dotkne vlaků v úseku Olomouc hl. n. - Přerov, Prostějov hl. n., Nezamyslice, Hluboéky, Šternberk. Pro
úsek Olomouc hl. n. - Velká Bystřice - Hluboéky není vydán Výlukový jízdní rád (autobusy pojedou dle časů
uvedených v pravidelném jizdnim řádu s případným zpožděním dle situace na silničních komunikacích. Spoje
projiždějici vyloučeným úsekem mohou z důvodu výluky zabezpečovacího zařízení navýšit zpoždění až o 20 minut.V
přípojných stanicích nemusejí být od zpožděných vlaků zajištěny přestupy na přípojné vlaky.

Kompletní informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, najdou cestujici na našich stránkách
www. cd. cz/omezeniDrovozu.

Všem cestujicim se velice omlouváme za komplikace způsobené výlukou a děkujeme za pochopeni.
Zvažte, prosím, možnost informování občanů nad rámec výše uvedených zdrojů, např. prostřednictvím obecnich
webových stránek, mfstnim rozhlasem, vývěskou na úřední desce apod.
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem a pránim pěkného dne

Mgr. Josef Linek
systémový specialista
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