
Výluka v provozu 

Trať 273 | Červenka - Prostějov (a zpět)  

Úsek: Litovel předm. - Senice na 
Hané  

Kraj: Olomoucký kraj  

Kdy: 01.03.2016 od 07:00 do 
30.03.2016 17:00  

Poznámka: plánovaná výluka  

Zjistit polohu vlakůVýluky e-mailemZobrazit na mapě 

 
 

Opatření 

Výluka se opakuje v těchto dnech:  

od 1. 3., 7.00 do 30. 3. 2016, 17.00 hod. 

Detail 

Nahrazení autobusovou náhradní dopravou  

 Náhradní autobusová doprava mezi stanicemi: Litovel předm. - Senice na Hané  

 Vlaky Os 14078, Os 13809, Os 13803, Os 14072, Os 14068, Os 14079, Os 13805, Os 14077, Os 14073, Os 
14065, Os 14074, Os 13806, Os 14062, Os 14076, Os 13811, Os 13804, Os 14066, Os 14069, Os 13807, Os 
14059, Os 13808, Os 13800, Os 14080, Os 14070, Os 14075 budou v úseku Litovel předm. - Senice na Hané 
vedeny náhradní autobusovou dopravou.  

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy  

Stanice Umístění zastávky 

Litovel předm.  před nádražní budovou  

Myslechovice  na hlavní silnici, na autobusové zastávce "Myslechovice, 
křiž.''  

Cholina  na autobusové zastávce "Cholina, nám."  

Odrlice  na hlavní silnici u odbočky k železniční zastávce  

Senice na Hané 
zastávka  

na autobusové zastávce "Senice na Hané, škola''  

Senice na Hané  před nádražní budovou  

Nahrazení autobusovou náhradní dopravou  

http://www.cd.cz/cd-online/poloha-vlaku/default.php
http://www.cd.cz/cd-online/poloha-vlaku/default.php
http://www.cd.cz/aktualne/mapa/?xtrat=273:5434092:5434862&c=o&id=194
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=5434092
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=5434862
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=5434092
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=5434862
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434092
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434152
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434102
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434872
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434882
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434882
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434862


 Náhradní autobusová doprava mezi stanicemi: Litovel předm. - Třebčín  

 Vlaky Os 14056, Os 14057 budou v úseku Litovel předm. - Třebčín vedeny náhradní autobusovou dopravou.  

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy  

Stanice Umístění zastávky 

Litovel předm.  před nádražní budovou  

Myslechovice  na hlavní silnici, na autobusové zastávce "Myslechovice, 
křiž.''  

Cholina  na autobusové zastávce "Cholina, nám."  

Odrlice  na hlavní silnici u odbočky k železniční zastávce  

Senice na Hané 
zastávka  

na autobusové zastávce "Senice na Hané, škola''  

Senice na Hané  před nádražní budovou  

Náměšť na Hané  na autobusové zastávce „Náměšť na Hané, žel. st.“ (u 
žel. přejezdu)  

Drahanovice  před nádražní budovou  

Slatinice  v obci na autobusové zastávce "Slatinice, lázně''  

Třebčín  před nádražní budovou  

 
 

Cestujícím je také k dispozici zákaznická informační linka +420 840 112 113, kde vám naši operátoři podají 

veškeré zde uvedené informace. Za vzniklé problémy se omlouváme. 

 

http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=5434092
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=5435062
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=5434092
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=5435062
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434092
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434152
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434102
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434872
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434882
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434882
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434862
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5434312
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5433452
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5433462
http://www.cd.cz/stanice/info.html?kodsta=5435062

