
 
 

    
    
    
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 níže níže níže uvedeném termínuuvedeném termínuuvedeném termínuuvedeném termínu    proběhneproběhneproběhneproběhne    výluka. Dopravce České výluka. Dopravce České výluka. Dopravce České 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 dobu výVšechny vlaky jsou po dobu výVšechny vlaky jsou po dobu výVšechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku luky ve vyloučeném úseku luky ve vyloučeném úseku luky ve vyloučeném úseku 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.    

    
    
    

DOBRÁ U FRÝDKUDOBRÁ U FRÝDKUDOBRÁ U FRÝDKUDOBRÁ U FRÝDKU----MÍSTKU MÍSTKU MÍSTKU MÍSTKU ----    
FRÝDEKFRÝDEKFRÝDEKFRÝDEK----MÍSTEKMÍSTEKMÍSTEKMÍSTEK    

    

ve dnech ve dnech ve dnech ve dnech     
    od od od od 4444. . . . ––––    6666. prosince 2012. prosince 2012. prosince 2012. prosince 2012    

od 08:14 hod. do 13:42 hod.od 08:14 hod. do 13:42 hod.od 08:14 hod. do 13:42 hod.od 08:14 hod. do 13:42 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    
                                        ----        před nádražní budovou    
FrýdekFrýdekFrýdekFrýdek----Místek Místek Místek Místek     
                                        ----    před nádražní budovou 
 

Omezení služeb ve vlacích a náhradní dopravě:Omezení služeb ve vlacích a náhradní dopravě:Omezení služeb ve vlacích a náhradní dopravě:Omezení služeb ve vlacích a náhradní dopravě:  
 

V době výluky nebude zajištěna služba přepravy cestujícího na 
invalidním vozíku a přeprava spoluzavazadel. Přeprava kočárků 
možná do vyčerpání kapacity autobusu.   
 

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.                                    
  

      Krajské centrum osobní dopravy Ostrava 


