
VÝLUKOVÉ OPATRENIA – NOSICE
PLATNOSŤ OD 1. 8. 2015

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje cestujúcim, že z dôvodu
pokračujúcej  výlukovej  činnosti  správcu  železničnej  dopravnej  cesty  (ŽSR)
v železničných  staniciach  Púchov,  Bytča  a  na  traťovom  úseku  Bytča  –  Dolný
Hričov prichádza od 1. do 16. augusta 2015 k nasledujúcim obmedzeniam v jazde
vlakov:

NÁHRADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA (NAD)

- bude zastavovať na zastávke SAD „Púchov, Nosice, pož.zbrojnica“,

NAHRADENÉ SPOJENIA SMER POVAŽSKÁ BYSTRICA

Vlak do Žiliny s odchodom 13:25 (Os 3355) bude naďalej nahradený autobusmi
ZSSK len po Pov. Bystricu a bude odchádzať z náhradnej zastávky 13:27.

Vlak do Žiliny s odchodom 17:25 (Os 3357) bude naďalej nahradený autobusmi
ZSSK len po Pov. Bystricu a bude odchádzať z náhradnej zastávky 17:27.

NAHRADENÉ SPOJENIA SMER PÚCHOV

Vlak  do  Púchova  s  odchodom  12:38  (Os  3350) bude  naďalej  nahradený
autobusmi ZSSK a bude odchádzať z náhradnej zastávky 13:00.

Vlak  do  Púchova  s  odchodom  16:38  (Os  3354) bude  naďalej nahradený
autobusmi ZSSK a bude odchádzať z náhradnej zastávky 17:00.

OKREM VYŠŠIE UVEDENÉHO SA BUDÚ DŇA    1. AUGUSTA (SOBOTA)
KONAŤ ROZSIAHLE VÝLUKY S     NASLEDOVNÝMI OPATRENIAMI:

Spojenia  v     smere na Žilinu  : vlak odchodom 8:22 (Os 3381) a všetky za ním
idúce regionálne vlaky  v tomto smere v tento deň budú po Pov.  Bystricu
odrieknuté a nahradené NAD (časy odchodov NAD z náhradnej zastávky budú
rovnaké ako odchody vlakov, v P. Bystrici zabezpečený prestup na vlak do Žiliny).

Spojenia v smere na Púchov : vlak s odchodom 7:36 (Os 3382) a všetky za ním
idúce  vlaky  v tomto  smere  v tento  deň  budú  po  Ladce  odrieknuté
a nahradené NAD okrem posledného vlaku Os 3360 (23:32), ktorý pôjde bez
obmedzenia.  Časy odchodov spojov NAD  z náhradnej  zastávky  budú rovnaké
ako odchody vlakov.

Ak cestujete ďalej ako do Púchova, je potrebné v Púchove prestúpiť na 
prípojný autobusový spoj NAD do Ladiec 

 UPOZORNENIA PRE CESTUJÚCICH

Z dôvodu  obmedzenej  kapacity  vozidiel  zabezpečujúcich  NAD  počas  výluky  nie  je
zabezpečená  v dotknutých  spojeniach  nahradených  autobusmi  preprava  imobilných
cestujúcich, cestovných batožín a bicyklov v úschovni. 



Oznámenie o mimoriadnej zmene nástupu a výstupu

– dňa 2. augusta 2015 od 8:10 do 17:30 sa bude nastupovať do a vystupovať z vlakov idúcich
v smere  Trenčín - ŽILINA  na opačnej strane (vlaky pôjdu po koľaji vzdialenejšej od budovy
zastávky)

– dňa 3. augusta 2015 od 8:20 do 17:30 sa bude nastupovať do a vystupovať z vlakov idúcich
v smere Žilina - Trenčín na opačnej strane (vlaky pôjdu po koľaji bližšej k budove zastávky)

- dňa 6. augusta 2015 od 8:10 do 17:30 sa bude nastupovať do a vystupovať z vlakov idúcich
v smere  Trenčín - ŽILINA  na opačnej strane (vlaky pôjdu po koľaji vzdialenejšej od budovy
zastávky)

– dňa 7. augusta 2015 od 8:20 do 17:30 sa bude nastupovať do a vystupovať z vlakov idúcich
v smere Žilina - Trenčín na opačnej strane (vlaky pôjdu po koľaji bližšej k budove zastávky)

                                      

Od  17.  augusta  bude  platiť  nová  výveska  s opatreniami  na  nasledujúce  obdobie.
Cestujúcich preto prosíme o zvýšenú pozornosť a sledovanie vývesiek.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa Vám ospravedlňuje za vzniknuté
komplikácie, ktoré sú vyvolané obmedzeniami na strane správcu železničnej

dopravnej cesty.

Ďakujeme za pochopenie.


