
o45 - sVoBoDA NAD úpou _ TRUTNoV HL,N.
SVOBODA NAD ÚPOU - TRUTNOV

HLAVNÍ ]VÁURAŽÍ

Od O0IOO hod. nepřetržitě do 24:0O hod.'ve dnech 11., 12., 18,,
19., 25., 26.9. 2021

VáŽenícestujícÍ, píovozovatel dráhy §práva železnic, s. o. inŤormuje. že ve výše uvedeném termínu
proběhne v Úseku §voboda nad Úpou - Trutmov hlavní nádraií na trati Ó+s - svoboda nad úpou _
Trutnov hl.n. výluka, Dopravce České dráhy, a.s, proto musí přistoupit k ná§ledujícím opatřením:

Po dobu výluky budou vĚechny vtaky ve vyloučonám úsaku nahrazeny autobusy náhradní
dopravy.

Nahrazené vlaky v rlseku Třutnov hl, n. - §voboda nad Úpou a opačně:
Sp 1886, §p 1892, §p 1893, §p 1899,

Vlaky mohou navýšit zpoĚdění o 5 až 1O rninut.

U m ístěn í zastávek ná h rad ní a utobusové dopravy:
Trutnoy hlavní nádraží - před staniční budovou
Trutnov,Zelená Louka - na autobusové zastávce "Trutnov, Hor. Staré Město, Zelená Louka.
Mladé Buky - na autobusové zastávce ''Mladé Buky, žel, zast.''
§voboda nad Úpou - na autobusové zastávce "svoboda nad Úpou, aut. st,''

U vlakŮ dotČených výlukou mŮže dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
sluŽeb najdete na webových stránkách www,cd.cz, v mobilní áplikaci Můj vlak nebo na Kontaktnínn centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 1?2}
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