
            
Na základě požadavku Správy železniční dopravní cesty s.o. se 

 

ve dnech  20. až 30. září 2010 
 

bude konat nepřetržitá výluka traťové koleje mezi stanicemi 
 

PŘÍBOR - ŠTRAMBERK  
 

      

zahájení: 20. 9. 2010 v 7:20 hod. 
ukončení: 30. 9. 2010 v 15:00 hod. 

 

Náhradní doprava zajištěna autobusy 
 

Stanoviště autobusů NAD: 
Příbor                            před prodejnou tabáku 
Kopřivnice zast.            autobusové nádraží na označeném stanovišti                           
Kopřivnice                    před nádražní budovou 
Štramberk                     před nádražní budovou 
   
                                           

Z provozních důvodů budou autobusovou dopravou nahrazeny ve dnech 
20. až 28. 9.2010  v úseku Příbor – Veřovice vlaky  23106 a 23147 a v úseku 
Kopřivnice – Veřovice vlaky 23145 a 23146.  
29. a 30. 9. 2010  budou v úseku Kopřivnice – Veřovice nahrazeny vlaky: 
23140,23141,23142,23143,23144,23145,23146 a v úseku Příbor-Veřovice 
vlaky: 23106,23147,23148,23108,23109. 
Stanoviště autobusů: Ženklava   náhradní zastávka u odbočky k hřišti  
                                     Veřovice    před staniční budovou 
 

Skupinové p řepravy h laste min imálně  3  dny p řed plánovanou j ízdou 
Informace o vý lukách na sí t i  Českých drah,  a.s.  (vč .  informací o organizac i  dopravy 
po dobu výluk) naleznete na www.cd.cz ve s ložce „ČD on- l ine – omezení  provozu“ 
 
 
Vážení cestující, za p řípadné problémy, které mohou p ř i  výlukových 
č innostech vzniknout, se Vám omlouváme.  

Krajské centrum osobní dopravy Ostrava 
                                       

       
 

 



   
Na základě požadavku Správy železniční dopravní cesty s.o. se 

 

ve dnech  23. a 24. září 2010 
 

bude konat výluka traťové koleje mezi stanicemi 
 
 

SEDLNICE - 
PŘÍBOR 

        

v době od 7:20 do 14:10 hod. 
 

Cestující budou přepraveni náhradní autobusovou dopravou 
v úseku Sedlnice – Štramberk (případně Veřovice) dle navazující 

nepřetržité výluky  
 
 

Stanoviště autobusů NAD: 
Sedlnice                            před nádražní budovou  
Skotnice                            zastávka autobusů „Skotnice požární zbrojnice  
                                          (u odbočky k vlakové zastávce)               
Příbor                                před prodejnou tabáku  
 

Skupinové p řepravy h laste min imálně  3  dny p řed plánovanou j ízdou 
Informace o vý lukách na sí t i  Českých drah,  a.s.  (vč .  informací o organizac i  dopravy 
po dobu výluk) naleznete na www.cd.cz ve s ložce „ČD on- l ine – omezení  provozu“ 
 

 
 
Vážení cestující, za p řípadné problémy, které mohou p ř i  výlukových 
č innostech vzniknout, se Vám omlouváme.  

                                           
      Krajské centrum osobní dopravy Ostrava 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


