Dobrý den.
Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o výlukách na železniční trati 086 Liberec Česká Lípa - Benešov nad Ploučnicí, které budou probíhat:
- ve dnech 4., 5. a 6. ledna 2021 vždy od 7:30 hod. do 14:30 hod. v úseku Jablonné v Podještědí Brniště;
- ve dnech 7. a 8. ledna 2021 vždy od 7:30 hod. do 14:30 hod. v úseku Brniště - Mimoň;
- ve dnech 11., 12., 13. a 14. ledna 2021 vždy od 7:30 hod. do 14:30 hod. v úseku Mimoň - Česká
lípa hl. n..
Účelem těchto výluk je kácení porostu ve vyloučených úsecích.
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Osobní vlaky Os 6605, Os 6602, Os 6607, Os 6604, Os 6609, Os 6606, Os 6611, Os 6608 budou
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve dnech 4., 5., 6. 1. 2020 v úseku Jablonné v
Podještědí - Brniště, ve dnech 7. a 8. 1. 2020 v úseku Brniště - Mimoň, ve dnech 11., 12., 13. a 14.
1. 2020 v úseku Mimoň - Česká Lípa hl. n..
Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5-10 minut.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Jablonné v Podještědí (4. - 6. 1.) - před staniční budovou na autobusové zastávce „Jablonné v
Podještědí, žel.st."
Velký Valtinov (4. - 6. 1.) - na silnici III/26834 na autobusové zastávce "Velký Valtinov,, křiž"
Brniště (4. - 8. 1.) - před staniční budovou
Pertoltice pod Ralskem (7., 8. 1.) - na silnici III/2708 na autobusové zastávce "Pertoltice pod
Ralskem,,statek""
Mimoň (7., 8., 11. - 14. 1.) - v Nádražní ulici před staniční budovou
Zákupy-Božíkov (11. - 14. 1.) - na silnici II/262 na autobusové zastávce "Zákupy, Božíkov, žel. st."
Česká Lípa hlavní nádraží (11. - 14. 1.) - v Bulharské ulici před novou staniční budovou
U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou zajištěny služby uvedené v jízdním
řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou" a "Přeprava
spoluzavazadel". Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní
dopravy.
Za komplikace způsobené výlukami se předem omlouváme.
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