093 Kralupy nad Vltavou - Kladno a zpět

KRALUPY NAD VLTAVOU - BRANDÝSEK
od čtvrtka 10. dubna do neděle 13. dubna 2014,
od středy 16. dubna do čtvrtka 17. dubna 2014,
ve středu 27. dubna 2014,
vždy od 7:55 hod. do 16:45 hod.
Vážení cestující,
provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne na trati 093
Kralupy nad Vltavou – Kladno v úseku Kralupy nad Vltavou – Brandýsek a opačně.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Náhradní autobusová doprava je zavedena v úseku Kralupy nad Vltavou – Brandýsek
 v pracovní dny za vlaky: 19807, 19809, 1891, 19813, 1893, 19817, 1895
(tzn. vlaky s odjezdem z Kralup n.Vlt. v 9:34, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:28, 16:28)
Vlaky 19807, 19813 a 19817 odjedou z Kladna Ostrovce včas před příjezdem zpožděného vlaku od Kralup.
Zpožděné vlaky 19807, 19813 a 19817 pokračují z Kladna Ostrovce do Kladna jako vlaky 9859, 9867 a 9871.
V železniční stanici Kladno bude nutné přestoupit do jiné soupravy.



v sobotu a neděli za vlaky: 19807, 19811, 19815, 19819
(tzn. za vlaky s odjezdem z Kralup n.Vlt. v 9:34, 11:32, 13:32, 15:32)
Vlaky 19807, 19811, 19815 a 19819 odjedou z Kladna Ostrovce včas před příjezdem zpožděného vlaku od Kralup.
Zpožděné vlaky 19807, 19811, 19815 a 19819 pokračují z Kladna Ostrovce do Kladna jako vlaky 9859, 9863,
9867 a 9871. V železniční stanici Kladno bude nutné přestoupit do jiné soupravy.

Náhradní autobusová doprava je zavedena v úseku Brandýsek - Kralupy nad Vltavou
 v pracovní dny za vlaky: 9808, 9812, 9814, 9816, 9818, 9820, 9822
(tzn. vlaky s příjezdem do Kralup n.Vlt. v 9 06, 11 06, 12 06, 13 06, 14 06, 15 06, 16 06)



v sobotu a neděli za vlaky: 9810, 9812, 9816, 9820
(tzn. za vlaky s příjezdem do Kralup n.Vlt. v 9 06, 11 06, 13 06, 15 06)

Autobusy jedou v časech podle pravidelného jízdního řádu. Z důvodu delší jízdní doby počítejte s případným
zpožděním.
Omezení služeb:
Přeprava dětských kočárků je v autobusu možná jen v omezeném rozsahu do vyčerpání kapacity.
Jízdní kola a cestující na vozíku se v autobusu náhradní dopravy nepřepravují.
Přeprava skupin je v náhradní autobusové dopravě bez předhlášení možná jen v omezeném rozsahu
a není garantována.
Požadavek na přepravu skupin (školní výlety, turistické akce apod.) je nutno uplatnit telefonicky nebo mailem
alespoň dva pracovní dny předem na Kontaktním centru Českých drah, a.s., tel. 840 112 113, info@cd.cz

Umístění zastávek náhradní přepravy
Kralupy nad Vltavou – před nádražím | Kralupy nad Vltavou-Minice – na zastávce MHD „Kralupy nad
Vltavou, Modrá hvězda“ | Otvovice – v obci u kapličky | Zákolany – na autobusové zastávce „Zákolany“ |
Dřetovice – POZOR, NOVĚ na autobusové zastávce MHD „Dřetovice“ | Brandýsek – před nádražím

