010 Kolín – Česká Třebová

PARDUBICE HL.N. – ČESKÁ TŘEBOVÁ
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že v uvedeném termínu
proběhnou noční výluky na trati č. 010. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k
následujícím opatřením:

Datum konání: dne 15., 16., 18. dubna, 6., 7., 9. května 2022 vždy od 22:40 hod.
do 23:59 hod.

Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky:
Os 15065 v úseku Choceň – Moravany. V úseku Moravany – Pardubice hl.n. jede vlak
Os 15065 dle jízdního řádu a zároveň jede zpožděný autobus náhradní dopravy.
Os 15072 v úseku Moravany – Choceň. Dne 18. dubna, 6., 9. května jede v úseku
Choceň – Vysoké Mýto město vlak Os 15072 dle jízdního řádu a zároveň jede zpožděný
autobus náhradní dopravy.
Předpokládané zpoždění regionálních a dálkových vlaků může dosáhnout cca 30 minut.

Datum konání: dne 16., 17. dubna, 7., 8. května 2022 od 0:00 hod. do 4:00 hod.

Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlak:
Os 5051 v úseku Pardubice hl.n. – Choceň – Česká Třebová.
Předpokládané zpoždění vlaku může dosáhnout cca 60 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Zastávka ČD
Pardubice hl.n.
Pardubice-Pardubičky
Pardubice-Černá za Bory
Kostěnice
Moravany
Uhersko
Sedlíšťka
Zámrsk
Dobříkov u Chocně
Sruby
Choceň
Dvořisko
Slatina u Vysokého Mýta
Vysoké Mýto
Vysoké Mýto město

Náhradní umístění zastávky
před staniční budovou, stanoviště BUS č. 5
BUS zastávka MHD „K nemocnici“ (na silnici I / 36,
50.0315056N, 15.7898414E),
BUS zastávka „ Černá za Bory, odb. žel. zast.“
(na silnici II / 322, 50.0282525N, 15.8290122E)
před staniční budovou
před staniční budovou
BUS zast. „Uhersko, žel.st.-přejezd“
(49.9874314N, 16.0162222E)
u zastávky ČD
před staniční budovou
u zastávky
BUS zast. „Sruby“,
před staniční budovou
u podniku Kögel (pouze výstup)
BUS zastávka „Slatina, odb.“ (pouze výstup)
u odbočky k žel. stanici (pouze výstup)
u zastávky ČD (pouze výstup)

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní.

