Výluky

026 - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - BROUMOV (A ZPĚT)

TEPLICE NAD METUJÍ - POLICE NAD METUJÍ
Datum konání:
ve dnech 23., 24., 25., 26. září 2013 vždy od 08:15 hod. do 16:00 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku Teplice
nad Metují - Police nad Metují na trati 026 - Týniště nad Orlicí - Broumov (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy
a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Teplice nad Metují:
Dědov:

Česká Metuje:

Žďár nad Metují:
Police nad Metují:

před staniční budovou
na zastávce linkových autobusů „Teplice n. Met., Dědov, U mostu“
zřízeny dvě zastávky náhradní dopravy na zastávkách linkových autobusů
„Česká Metuje, Obecní úřad“ a „Teplice n. Met., Dědov, Komap“
na zastávce linkových autobusů „Žďár n.Met., žel. zast.“
před staniční budovou

Omezení služeb ve vlacích a v náhradní dopravě:
 - služba není zajištěna u vlaků: 15162 v úseku Starkoč – Václavice; 15165 v úseku Václavice – Starkoč; 25158 v
úseku Meziměstí – Broumov; 25157 v úseku Broumov – Meziměstí. Případná přeprava kol se provede v úseku
nahrazeném náhradní autobusovou dopravou do vyčerpání kapacity ND.
 - služba není zajištěna u vlaků: 15109 v úseku Náchod – Starkoč; 15162 v úseku Starkoč – Václavice; 15165 v
úseku Václavice – Starkoč; 1748 v úseku Starkoč – Police nad Metují; 25158 v úseku Meziměstí – Broumov; 25157 v
úseku Broumov – Meziměstí. Případnou přepravu cestujících na invalidním vozíku lze zajistit náhradním vozidlem.
Tato přeprava může být uskutečněna pouze po předchozím předhlášení nejméně 24 hodin předem. Zájem o
přepravu nahlaste na KCOD Hradec Králové, tel.: 972 341 641 nebo 972 342 229.
Přeprava kočárků je uskutečňována do vyčerpání kapacity autobusů náhradní dopravy.
Předpokládané zpoždění vlaků může dosáhnout cca 10-15 minut.

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní
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