201 - TÁBOR – RAŽICE (A ZPĚT)

BOŽEJOVICE - MILEVSKO
Ode dne 8.4. od 7:40 hodin do 23.4.2021 do 18:00 hodin nepřetržitě .
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Božejovice - Milevsko na trati 201 - Tábor – Ražice (a zpět) nepřetržitá výluka.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou.
Po dobu nepřetržité výluky jsou všechny vlaky
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Milevsko – Božejovice a opačně.
Sp 1711 a 1712 bude nahrazen v úseku Milevsko – Tábor a opačně.
Ve dnech 21. – 23.4.2021 vždy od 7:20 hodin do 18:00 hodin bude navíc souběh denních výluk v úseku
Božejovice – Balkova Lhota a dotčené vlaky budou nahrazeny dle VJŘ platného na uvedené dny a dobu v úseku
Tábor – Milevsko.
Prosíme, věnujte pozornost v těchto dnech při cestování na této trati. Jízdní kola se přepravují v omezeném počtu
v autobusech náhradní dopravy.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Tábor – před nádražní budovou
Padařov - u zástávky
Božejovice - před staniční budovou
Sepekov - na státní silnici naproti zastávce ČD
Milevsko – před staniční budovou

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním
centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.
SŽ, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz

201 - TÁBOR – RAŽICE (A ZPĚT)

PUTIM - RAŽICE
dne 30.4.2021 od 7:25 hodin do 15:15 hodin.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Putim - Ražice na trati 201 - Tábor – Ražice (a zpět) výluka.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou.
Po dobu výluky jsou vlaky Sp 1713, 1712, 1715, 1714, 1717, 1716, 1719 a 1718
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Vlastec - Ražice

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Vlastec - před staniční budovou
Písek město - před staniční budovou
Písek jih - ulice Zeyrova zastávka bus "Písek, Zeyrova" 200m
Písek– před staniční budovou po levé straně
Putim– v obci na autobusové zastávce "Putim"
Ražice– před staniční budovou

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním
centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.
SŽ, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz

