VÝLUKOVÝ POKYN
číslo pokynu:

_

1608-094
Výluka – místo:

železniční trať v úseku Moravský Krumlov – Moravské Bránice

Důvod a druh výluky:

oprava tratě, odstraňování vegetace

Časové období trvání:

1.8. 2016 od 8:05 do 14:25 hod
2.8. 2016 od 8:05 do 14:25 hod
3.8. 2016 od 8:05 do 14:25 hod
4.8. 2016 od 8:05 do 14:25 hod

Odklon - změna na linkách IDS:
Linka S 41 Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy ve směru Mor. Bránice – Mor. Krumlov pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Mor.Bránice přímo do železniční stanice Moravský
Krumlov a dále pokračuje autobus přes Rakšice do Bohutic.
Linka B – pojede ze železniční stanice Mor.Bránice do Moravského Krumlova na zastávku
IDS JMK Mor. Krumlov, náměstí. Odtud rozveze cestující na zastávky linky 440 IDS JMK
Kavalírka, Václavská, Stezka (všechny zastávky slouží pouze pro výstup).
Autobusy ve směru Mor. Krumlov – Mor. Bránice – Brno pojedou po dvou odlišných
linkách:
Linka R – pojede přímo ze železniční stanice Moravský Krumlov přes autobusovou
zastávku IDS JMK Brno, Heršpická k žel. stanici Brno hl.n..
Linka S – slouží hlavně pro rozvoz cestujících ze železniční stanice Moravský Krumlov do
zastávek a stanic ležících na trati mezi Mor. Krumlovem a Střelicemi (všechny zastávky na
této trase jsou pouze pro výstup).
* V případě, že má vlak výchozí zastávku Bohutice, jede autobus z Bohutic přes Rakšice do

žel. stanice Moravský Krumlov, kde je zajištěn přestup na linku R.
Vlaky ve směru Ivančice – Brno a opačně jedou po dobu výluky jako přímé.
Přestup mezi autobusy NAD (linkou B) a autobusy linek 440, 441 a 443 ve směru z Brna je
zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, nám.“.
Výlukový jízdní řád na linkách IDS: S41

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
 Moravský Krumlov – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK Mor. Krumlov,
žel. st.);
 Brno Horní Heršpice (linka R pouze pro výstup) - autobusová zastávka IDS JMK
"Heršpická";
 Brno hlavní nádraží (linka R pouze pro výstup) – před staniční budovou u viaduktu
Křenová;
 Ivančice (linka S pouze pro výstup) – autobusová zastávka IDS JMK "Ivančice žel.st.";
 Moravské Bránice (linka S pouze pro výstup) - na zastávce autobusů IDS JMK
"Moravské Bránice, u hřbitova"
 Silůvky (linka S pouze pro výstup) - v obci, na ulici Anenská u křižovatky silnice k
nádraží;
 Radostice (linka S pouze pro výstup) – autobusová zastávka IDS JMK "Radostice,
Mlýnská silnice";
 Střelice (linka S pouze pro výstup) – autobusová zastávka IDS JMK "Střelice, Vršovice";
 Střelice dolní (linka S pouze pro výstup) – autobusová zastávka IDS JMK "Střelice,
ObÚ";
 Moravské Bránice (linky A a B) - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Mor. Bránice, žel.st.“)
 Moravský Krumlov (linka A ) - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor.
Krumlov, žel.st.“)
 Rakšice (linka A a S) – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský
Krumlov, Rakšice, žel. st."
 Bohutice (linka A a S) – u nádraží na křižovatce silnic pod přejezdem
 Moravský Krumlov (linka B pouze pro výstup) – v obci:
–

na autobusové zastávce IDS JMK "Moravský Krumlov, Náměstí";

–

na autobusové zastávce IDS JMK "Kavalírka“;

–

na autobusové zastávce IDS JMK "Václavská";

–

na autobusové zastávce IDS JMK "stezka";

Pokyny pro dopravce:
Dopravce ČD: zajistí informovanost cestujících o provozním omezení a výlukovém
jízdním řádu.
Dopravce BDS-BUS zajistí informovanost řidičů linky 443 o výluce.
Dopravce Znojemská dopravní společnost PSOTA zajistí informovanost řidičů linek
440, 442 a 443 o výluce.
Dopravce ADOSA zajistí informovanost řidičů linky 443 o výluce.
Dopravce TREDOS zajistí informovanost řidičů linek 441 o výluce.

Pokyny pro CED: ověří umístění informace o výluce na ELP v M. Krumlově žst. a M.
Bránicích:
Text na ELP M. Krumlově žst. v době od 8:00 do 14:20:
„POZOR VÝLUKA! Od 8:05 do 14:20 jsou v úseku M. Bránice- M. Krumlov- Bohutice všechny
vlaky linky S41 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Bližší informace poskytnou ČD.“

Pokyny pro CED: Zajistí umístění informace o výluce na ELP „Mor. Bránice, žst.“.
Text na ELPy době od 8:00 do 13:40:
„POZOR VÝLUKA! Od 8:05 do 14:20 jsou v úseku M. Bránice- M. Krumlov- Bohutice všechny
vlaky linky S41 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Stanoviště NAD je před staniční
budovou.“

Vypracoval: Rudolf Pazourek
Dne: 22.7. 2016
Tel: 543 426 662

Michal Kocourek
vedoucí dopravního odboru

Rozdělovník:
1. Dopravci – ČD, Znojemská dopravní společnost PSOTA, BDS-BUS, TREDOS
2. ČD České dráhy: Ing. Sáblík, Ing. Palán
3. SŽDC: Ing. Onderková, p.Uhlíř, p.Krejčí
4. Informační kancelář DPMB
5. Jihomoravský Kraj – odbor dopravy

