
Nepřetržité výluky na     železničních tratích číslo 037     a 039   

Výluka ČD…!!!
Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje o nepřetržitých výlukách na 
železničních tratích číslo 037 a 039 v červenci 2016.

 

Ve dnech 4. července 2016 od 8:00 hod. až 22. července 2016 do 18:30 hod. bude na železniční trati
037 Liberec – Černousy probíhat výluka v úseku Frýdlant v Čechách – Černousy.

Ve dnech 4. července 2016 od 8:50 hod. až 31. července 2016 do 18:20 hod. bude na železniční trati
039 probíhat výluka v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem.

Ve dnech 11. července 2016 od 8:30 hod. až 22. července 2016 do 18:30 hod. bude na železniční 
trati 037 Liberec – Černousy probíhat výluka v úseku Liberec – Frýdlant v Čechách.

 

Výluky se budou konat mj. za účelem výměny kolejnic, pražců, oprav geometrické polohy koleje, 
strojního podbíjení a sanace skalních zářezů.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny osobní vlaky budou po dobu výluk na jednotlivých tratích nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou. Náhradní autobusová doprava na železniční trati č. 037 v úsecích Frýdlant v
Čechách – Černousy (4. – 11. 7. 2016) a Liberec – Frýdlant v Čechách (11. – 22. 7. 2016) bude 
vedena v časech dle výlukových jízdních řádů.

Náhradní autobusová doprava bude vedena linkami:

Linka V (4. – 22. 7. 2016) – v úseku Frýdlant v Čechách – Černousy a zpět. Spoje Linky V jsou v 
jízdním řádu vyznačeny modrou barvou.

Linka N (4. – 31. 7. 2016) – v úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem (- 
Jindřichovice pod Smrkem) a zpět. Spoje Linky N jsou v jízdním řádu vyznačeny zelenou barvou.

Linka L (11. – 22. 7. 2016) – v úseku Liberec – Frýdlant v Čechách a zpět. Spoje Linky L jsou v 
jízdním řádu vyznačeny červenou barvou.

Přestup mezi jednotlivými linkami bude zajištěn ve Frýdlantu v Čechách. Upozornění – vlaky na 
trati 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem budou jezdit bez omezení.

 VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY ZDE A ZDE.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

trať 039 (4. – 31. 7. 2016)

Frýdlant v Čechách – místní komunikace (ul. Nádražní) před výpravní budovou

Frýdlant v Čechách předměstí – ve Fügnerově ulici na autobusové zastávce „Frýdlant, nem.“

Krásný Les bažantnice – v obci na autobusové zastávce „Krásný Les, bažantnice“

Krásný Les – v obci na autobusové zastávce „Krásný Les, pož. zbroj.“

Řasnice – v obci u Obecního úřadu (u odbočky k železniční zastávce)

http://www.raspenava.cz/vyluka-cd-3/
http://www.raspenava.cz/wp-content/uploads/2016/06/VJ%C5%98-037-FVC-CEU-04.-11.07.16.pdf
http://www.raspenava.cz/wp-content/uploads/2016/06/VJ%C5%98-037-FVC-CEU-04.-11.07.16.pdf


Řasnice zastávka – na silnici III/2911 na autobusové zastávce „Dolní Řasnice, škola“

Hajniště – na silnici II/291 na autobusové zastávce „Nové Město pod Smrkem, Hajniště, pož.zbroj.“

Nové Město pod Smrkem – místní komunikace před výpravní budovou

Horní Řasnice – na silnici III/2915 na autobusové zastávce „Horní Řasnice, křiž“

Srbská – na silnici III/2915 na autobusové zastávce „Jindřichovice pod Smrkem, skanzen“

Jindřichovice pod Smrkem – v obci na autobusové zastávce „Jindřichovice pod Smrkem, ObÚ“

 

trať 037 (4. – 22. 7. 2016)

Frýdlant v Čechách – v Nádražní ulici před výpravní budovou

Višňová – v obci na silnici III/0353 na autobusové zastávce „Višňová, Víska“

Minkovice – v obci na silnici III/0353 na autobusové zastávce „Višňová, Minkovice“

Višňová – na silnici III/0353 před výpravní budovou na autobusové zastávce „Višňová, žel.st.“

Višňová – na silnici III/0353 na autobusové zastávce „Višňová, Juta“

Filipovka – na silnici III/0353 na autobusové zastávce „Višňová, Filipovka“

Černousy – místní komunikace před budovou žel. zastávky

 

trať 037 (11. – 22. 7. 2016)

Liberce – v Nákladní ulici na autobusové zastávce před výpravní budovou

Stráž nad Nisou – na křižovatce ulic Oblouková a Neumannova u žel. přejezdu

Krásná Studánka – na silnici I/13 na zastávce MHD „Liberec, Krásná Studánka, kovárna“

Mníšek u Liberce – v Nádražní ulici před výpravní budovou

Oldřichov v Hájích – na silnici II/290 na autobusové zastávce „Oldřichov v Hájích, žel. st.“

Raspenava – na silnici II/290 na autobusové zastávce „Raspenava, křiž.“

Raspenava – v Nádražní ulici před výpravní budovou na autobusové zastávce „Raspenava, žel. st.“

Frýdlant v Čechách – v Nádražní ulici před výpravní budovou

 

Upozornění

U všech vlaků pod dobu výluky nebude v úsecích s náhradní autobusovou dopravou Frýdlant v 
Čechách – Černousy a Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem garantována služba 
uvedená v jízdním řádu tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku“.

Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

 

Za komplikace způsobené výlukami se omlouváme.

Zdroj: město Raspenava

http://www.raspenava.cz/
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