
 
 

    
    
    
    

322 322 322 322 ----    ČESKÝ TĚŠÍN ČESKÝ TĚŠÍN ČESKÝ TĚŠÍN ČESKÝ TĚŠÍN ----    FRÝDEKFRÝDEKFRÝDEKFRÝDEK----MÍSTEK (A ZPĚT)MÍSTEK (A ZPĚT)MÍSTEK (A ZPĚT)MÍSTEK (A ZPĚT)    
    

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že 
vvvv    níže uvedených termínech proběhne výluka. Dopravce České níže uvedených termínech proběhne výluka. Dopravce České níže uvedených termínech proběhne výluka. Dopravce České níže uvedených termínech proběhne výluka. Dopravce České 
dráhy a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:dráhy a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:dráhy a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:dráhy a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:    
Všechny vlaky jsou po dobuVšechny vlaky jsou po dobuVšechny vlaky jsou po dobuVšechny vlaky jsou po dobu    výluky ve vyloučeném úseku výluky ve vyloučeném úseku výluky ve vyloučeném úseku výluky ve vyloučeném úseku 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.    

    

    

DOBRÁ U FRÝDKU-MÍSTKU - 
FRÝDEK-MÍSTEK 

24. září 2012 od 08:14 hod. do 16:42 hod 
    

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:    
Dobrá u FrýdkuDobrá u FrýdkuDobrá u FrýdkuDobrá u Frýdku----MístkuMístkuMístkuMístku    ----        u nádraží ČDu nádraží ČDu nádraží ČDu nádraží ČD    
FrýdekFrýdekFrýdekFrýdek----MístekMístekMístekMístek    ----    u nádraží ČDu nádraží ČDu nádraží ČDu nádraží ČD    
    

    

HNOJNÍK - FRÝDEK-MÍSTEK 
25. a 26. září 2012 vždy od 07:34 do 16:21 hod. 
    

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:    
Hnojník Hnojník Hnojník Hnojník ----    železniční stanice železniční stanice železniční stanice železniční stanice     
Horní Tošanovice Horní Tošanovice Horní Tošanovice Horní Tošanovice ----    zastávka ČSAD „U statku“zastávka ČSAD „U statku“zastávka ČSAD „U statku“zastávka ČSAD „U statku“    
Dobratice pod Prašivou Dobratice pod Prašivou Dobratice pod Prašivou Dobratice pod Prašivou ----    zastávka ČSAD „U Podjzastávka ČSAD „U Podjzastávka ČSAD „U Podjzastávka ČSAD „U Podjezdu“ezdu“ezdu“ezdu“    
Dobrá u FrýdkuDobrá u FrýdkuDobrá u FrýdkuDobrá u Frýdku----Místku Místku Místku Místku ----    železniční staniceželezniční staniceželezniční staniceželezniční stanice    
FrýdekFrýdekFrýdekFrýdek----Místek Místek Místek Místek ----    u nádraží ČDu nádraží ČDu nádraží ČDu nádraží ČD    
    
    

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.    
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