203 - BLATNÁ - STRAKONICE (A ZPĚT)

BLATNÁ - SEDLICE
Dne 3. a 4.5. 2021 od 6:50 do 17:30 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku
Blatná - Sedlice výluka na trati 203 - Březnice - Strakonice (a zpět) .
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou
Po dobu výluky budou vlaky Os 17903, 7902, 17907, 17904, 17909, 17906, 17911 a 17908
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Blatná - Sedlice a opačně.
Vlaky Os 7910, 17913, 17910 a 7917 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy
v úseku Blatná - Radomyšl a opačně.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Blatná - před nádražní budovou
Mačkov - na autobusové zastávce "Mačkov"
Sedlice - před nádražní budovou
Sedlice město - na autobusové zastávce "Sedlice škola" cca 800m
Rojice - na autobusové zastávce "Radomyšl, Rojice" cca 400m
Radomyšl – u železniční zastávky

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.
SŽ, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz, mobilní aplikace Můj vlak

203 - BLATNÁ - STRAKONICE (A ZPĚT)

BLATNÁ - RADOMYŠL
Dne 5. a 6.5. 2021 od 6:50 do 17:15 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku
Blatná - Radomyšl výluka na trati 203 - Březnice - Strakonice (a zpět) .
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou
Po dobu výluky budou vlaky Os 17903, 7902, 17907, 17904, 17909, 17906, 17911, 17908, 7910, 17913, 17910 a 7917
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Blatná - Radomyšl a opačně.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Blatná - před nádražní budovou
Mačkov - na autobusové zastávce "Mačkov"
Sedlice - před nádražní budovou
Sedlice město - na autobusové zastávce "Sedlice škola" cca 800m
Rojice - na autobusové zastávce "Radomyšl, Rojice" cca 400m
Radomyšl - u železniční zastávky

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.
SŽ, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz, mobilní aplikace Můj vlak

203 - BLATNÁ - STRAKONICE (A ZPĚT)

RADOMYŠL - STRAKONICE
Dne 7.5. 2021 od 7:15 do 15:20 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku
Radomyšl - Strakonice výluka na trati 203 - Březnice - Strakonice (a zpět) .
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou
Po dobu výluky budou vlaky Os 7902, 17907, 17904, 17909, 17906, 17911, 17908 a 17913
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Radomyšl – Strakonice a opačně.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Radomyšl - u železniční zastávky
Radomyšl zastávka - na autobusové zastávce "Radomyšl nákup. středisko" 400 m
Domanice - na autobusové zastávce " Radomyšl, Domanice" 500 m
Řepice – na silnici u zastávky
Strakonice - před nádražní budovou po pravé straně

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.
SŽ, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz, mobilní aplikace Můj vlak

203 - BLATNÁ - BŘEZNICE (A ZPĚT)

BLATNÁ - BĚLČICE
Dne 10.5..2021 od 7:45 do 16:15 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Blatná - Bělčice výluka na trati 203 - Březnice - Strakonice (a zpět) .
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou
Po dobu výluky budou vlaky Os 7904, 7909, 7906, 7911, 7908, 7913, 7910 a 7915
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Blatná - Bělčice a opačně.

BĚLČICE - BŘEZNICE
Dne 11.5..2021 od 7:35 do 15:20 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Bělčice - Březnice výluka na trati 203 - Březnice - Strakonice (a zpět) .
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou
Po dobu výluky budou vlaky Os 7904, 7909, 7906, 7911, 7908, 7913 a 7910
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Bělčice - Březnice a opačně.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Blatná - před nádražní budovou
Bezdědovice - na silnici u zastávky ČD
Závišín - na autobusové zastávce "Bělčice, Závišín" 1,5 km
Bělčice - u železniční zastávky
Slavětín u Březnice - na autobusové zastávce "Koupě" 800 m
Hudčice - na autobusové zastávce"Hudčice " 400m
Březnice - před nádražní budovou po pravé straně
U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.
SŽ, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz, mobilní aplikace Můj vlak

