České dráhy, a. s., informují
o nepřetržité výluce na železniční trati č. 037, která bude na žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o.
probíhat v různých úsecích a to ve dnech:
- 27. července 2011 od 7:00 hod. až 2. srpna 2011 do 7:00 hod. v úseku Raspenava - Frýdlant v Čechách
- Černousy;
- 2. srpna 2011 od 7:00 hod. do 17:00 hod. v úseku Mníšek u Liberce - Frýdlant v Čechách - Černousy;
- 2. srpna 2011 od 17:00 hod. až 5. srpna 2011 do 17:00 hod. v úseku Frýdlant v Čechách - Černousy.
Důvodem této výlukové akce je oprava traťové koleje a údržba příkopů mezi stanicemi Mníšek u Liberce Frýdlant v Čechách, oprava železničních mostů mezi stanicemi Raspenava - Frýdlant v Čechách a
Višňová - Černousy, oprava výhybek ve stanici Višňová a oprava železničního přejezdu mezi stanicemi
Višňová a Černousy ("U Tiby").
Ve dnech 27. 7. - 31. 7. 2011 bude na trati č. 037 ve vyloučeném úseku Raspenava - Frýdlant v Čechách
- Černousy platit výlukový jízdní řád - všechny vlaky budou vždy ve vyloučeném úseku nahrazeny
autobusy. Od 1. 8. 2011 až do konce výluky bude ve vyloučených úsecích platit výlukový jízdní řád nový,
kde jsou z důvodu uzavírky žel. přejezdu mezi Višňovou a Filipovkou o 10 minut prodlouženy jízdní doby
autobusů náhradní dopravy ve směru z Višňové do Černous (v opačném směru autobusy odjíždí
z Černous o 10 minut dříve).
Současně s výlukovými jízdními řády na trati č. 037 bude po celou dobu výluky platit výlukový jízdní řád i
na trati č. 039 v úseku Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem, kde jsou časy odjezdů a příjezdů
vlaků ve stanici Frýdlant v Čechách upraveny tak, aby byly zajištěny přípojové vazby na autobusy
náhradní dopravy na trati č. 037.
Upozornění - ve dnech 1. - 5. 8. 2011 nebude z důvodu uzavírky silniční komunikace III/0353 mezi
Višňovou a Filipovkou (oprava žel. přejezdu "U Tiby") možné obsluhovat autobusy náhradní dopravy
zastávku Filipovka!
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Mníšek u Liberce - místní komunikace před výpravní budovou
Oldřichov v Hájích - na silnici III/2904 na autobusové zastávce "Oldřichov v Hájích,,žel.st."
Raspenava - místní komunikace před výpravní budovou
Frýdlant v Čechách - místní komunikace (ul Nádražní) před výpravní budovou
Minkovice - na silnici III/0353 před/za přejezdem u žel. zastávky
Višňová - na silnici III/0353 před výpravní budovou
Filipovka - na křižovatce silnic III/0353, III/0354 a polní cesty (= odbočky k zastávce) VE DNECH
1. - 5. 8. 2011 SE ZASTÁVKA NEOBSLUHUJE!
Černousy - místní komunikace (odbočka ze silnice III/0353) před budovou žel. zastávky
Upozornění
Po dobu výluky nebudou v úsecích s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené
v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku" a "Rozšířená
přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol".
Za případné komplikace způsobené výlukou se předem omlouváme.
S pozdravem
Jiří Holub
inženýr železniční dopravy
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