
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

255 - HODONÍN - ZAJE Í (A ZP T) 
KOBYLÍ NA MORAV  - ZAJE Í 

Datum konání: od 30.7.2012, 7:30 do 3.8.2012, 19:30 
 

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu 
prob hne v úseku Kobylí na Morav  - Zaje í na trati 255 - Hodonín - Zaje í (a zp t) výluka. 
Dopravce eské dráhy a.s. proto musí p istoupit k následujícím opat ením: 
Vážení cestující, 
provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že od 30. ervence 2012, 7:30 hod. nep etržit  do 
3. srpna 2012, 19:30 hod. prob hne výluka v úseku Kobylí na Morav  – Zaje í na trati 255 
Hodonín – Zaje í. Dopravce eské dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky všechny vlaky ve 
vylou eném úseku nahradit náhradní autobusovou dopravou (vlak Os 14537 je nahrazen v 
celé trase). 
 
Zastávky Velké Pavlovice a Velké Pavlovice zastávka se obsluhují v opa ném po adí a spoje 
náhradní dopravy odjížd jí dle výlukového jízdního ádu. 
 
Umíst ní zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Zaje í 
 

ed stani ní budovou (zastávka autobus  IDS JMK  
„Zaje í, žel. st.“) 

Velké Pavlovice 
 

ed stani ní budovou. Zastávky Velké Pavlovice a Velké Pavlovice zastávka 
se obsluhují v opa ném po adí a spoje náhradní dopravy odjížd jí dle 
výlukového jízdního ádu. 

Velké Pavlovice 
zastávka 
 

v obci, na zastávce autobus  IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“. 
Zastávky  Velké  Pavlovice  a  Velké  Pavlovice  zastávka  se  obsluhují  v  
opa ném po adí a spoje náhradní dopravy odjížd jí dle výlukového jízdního 
ádu. 

Bo etice 
 

v obci, na zastávce autobus  IDS JMK „Bo etice“ 

Kobylí na Morav  
 

ed stani ní budovou  Kobylí na Morav  
 

Brumovice u železni ní zastávky (zastávka autobus  IDS JMK 
„Brumovice, žel. st.“) 

ej  
 

ed stani ní budovou (zastávka autobus  IDS JMK  ej , žel. st.“) 

 
Omezení služeb ve vlacích a v náhradní doprav : 

 -    -- ve spojích náhradní autobusové dopravy není zajišt na p eprava zavazadel a p eprava cestujících na 
vozíku 


