190 – ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ (A ZPĚT)

ČÍČENICE - PROTIVÍN
dne 8.6.2020 od 18:40 hodin do 24:00 hodin.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Číčenice - Protivín na trati 190 České Budějovice - Plzeň (a zpět) výluka.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou.
Po dobu výluky jsou vlaky R 660 a 659 a Os 8019, 8036,8014, 8041, 8038 a 8016 v uvedené době
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Číčenice – Protivín.
Vlak R 657 bude nahrazen v úseku Protivín – České Budějovice

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
České Budějovice  před nádražní budovou po levé straně;
Číčenice
před nádražní budovou;
Milenovice
Protivín zastávka
Protivín

na rozcestí v obci - 600m;
náměstí, zastávka linkových autobusů;
před nádražní budovou;

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

190 – ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ (A ZPĚT)

STRAKONICE – HORAŽĎOVICE předm.
dne 18.6.2020 od 19:10 hodin do 24:00 hodin.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Strakonice – Horažďovice předměstí na trati 190 České Budějovice - Plzeň (a zpět) výluka.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou.
Po dobu výluky jsou vlaky R 660 a 659 v uvedené době
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Strakonice – Horažďovice předměstí.
Vlak R 660 zastaví i na zastávce Horažďovice před nádražní budovou.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Strakonice 
Horažďovice
Horažďovice předm.

před nádražní budovou po pravé straně;
před nádražní budovou;
před nádražní budovou;

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

