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Denní výluka drážní dopravy na trati č. 255 Hodonín – Zaječí (úsek Kobylí na Moravě –
Velké Pavlovice) dne 30. 6. 2008
Vážení,
z důvodu údržby železničního svršku v úseku Kobylí na Moravě – Velké Pavlovice dne
30. 6. 2008, v době od 8.35 do 13.30 hod., zavedena náhradní autobusová doprava v trati
Kobylí na Moravě – Zaječí u vlaků 14512, 14509, 14514, 14511, 14516 a 14513.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:






Kobylí na Moravě – před výpravní budovou;
Bořetice – na zastávka ČSAD u penzionu „MLÝN“;
Velké Pavlovice zastávka – před budovou výdejny jízdenek;
Velké Pavlovice – před výpravní budovou;
Zaječí – před výpravní budovou.

Omezení služeb:
 přeprava zavazadel (zvláště dětských kočárků a jízdních kol) bude omezena
kapacitou spoje náhradní autobusové dopravy;
 cesty větších skupin cestujících – s ohledem na počet autobusů náhradní
dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce
apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit alespoň dva
pracovní dny předem, a to buď telefonicky nebo e-mailem na Kontaktním centru
Českých drah, a. s. – tel.: 840 112 113, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti
Vám rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky.
Omlouváme se cestujícím za případné problémy, které mohou při výlukových
činnostech vzniknout.

S pozdravem

v z. Ing. Dalibor Ježek, v. r.
Ředitel
Krajského centra osobní dopravy Brno
České dráhy, a. s. – zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 e-mail: info@cd.cz, www.cd.cz
Tel. 972 625 334, fax 972 625 339, e-mail: BNOsek@kcod.cd.cz

Výluky na tratích jsou způsobeny stavebními pracemi, jež zahrnují
modernizaci, údržbu a opravy tratí, železničních stanic a zastávek. Cílem
těchto stavebních prací je zlepšení komfortu cestování, zkvalitnění
produktů a služeb a v některých případech i zkrácení cestovních dob.
Informace o výlukách (vč. informací o organizaci dopravy po dubu výluk)
naleznete na www.cd.cz/vyluky. O aktuálních výlukách se informujte
průběžně, nejlépe jeden až dva dny před vlastní cestou – informace jsou
neustále doplňovány a může docházet ke změnám.
Prostřednictvím výše uvedené internetové stránky se rovněž můžete
přihlásit k automatickému odběru informačních e-mailů s přehledem výluk
na vámi zvolené období, kraje a tratě.
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Rozdělovník
(rozesláno elektronickou cestou)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí
Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. Května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice
Obec Bořetice, Bořetice 39, 691 08 Bořetice u Hustopečí
Obec Kobylí, A. Šebestové 459, 69110 Kobylí na Moravě
Obec Brumovice, 691 11 Brumovice 26
Obec Čejč, Brněnská 430, 696 14 Čejč
Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
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