VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
U12 Louny město - Most a zpět
platí 21. až 23. září 2021
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Osek město

směr

Z důvodu výluky traťové koleje provozovatele dráhy SŽ, s.o. budou ve dnech
21. IX. až 23. IX. vybrané vlaky
(spoje vyznačeny žlutě) v úseku Louny město - Most nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou.
| spoj
km název stanice/zastávky NAD
0 Louny město h7, 801
Louny, Osvoboditelů h7,801
1 Louny střed {, h7, 801
2 Louny h7, 801
Louny h7, 801
3 Dobroměřice {, h856
Dobroměřice h856
5 Lenešice h852
Lenešice, žel. st. h852
Břvany, host. h857
11 Břvany h857
17 Bečov u Mostu h241
Bečov h241
24 Obrnice h201
Obrnice h201
Obrnice, škola h201
27 Most h201
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Do stanice

město

Vysvětlivky:
(# nejede 22. a 23. IX.
($ jede 22. a 23. IX.
{ zastávka na znamení

)% nejede 21. a 22. IX.
e spoj veden autobusem NAD
)( jede 21. a 22. IX.
h číslo tarifní zóny DÚK nebo PID
g v železniční stanici MOST přestup z autobusu NAD na vlak směr Osek město
zastávky psané kurzívou nejsou oficálními tarifními body dopravce

Doplňující informace:
Ostatní spoje linky U12 jedou bez omezení, respektive jsou vedeny vlakem.
Jízdní doklady a aktuální informace obdržíte u jízdního personálu jak ve vlacích, tak v autobusech.
Přepravu skupin nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace v případě žádosti o asistenci při nástupu do vozidla, prosím, nahlaste
24 hodin před započetím jízdy na naší zákaznické lince.
Přeprava kočárků s dítětem má přednost před přepravou jízdních kol. Přeprava jízdních kol je umožněna pouze do vyčerpání kapacity
autobusu/vlaku.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Louny město

u přejezdu v těsné blízkosti železniční zastávky

Louny střed

na autobusové zastávce Louny, Osvoboditelů

Louny

před staniční budovou

Dobroměřice

na autobusové zastávce Dobroměřice (v ulici Pražská, v blízkosti Kulturního domu / Obecního úřadu)

Lenešice
Břvany

na autobusové zastávce Lenešice, žel. st. (v ulici Husova)
na autobusové zastávce Břvany, host. (v ulici Dlouhá)

Bečov u Mostu

na autobusové zastávce Bečov (u Domu kultury)

Obrnice

na autobusové zastávce Obrnice, škola (v ulici Mírová)

Most

v žst. Most, na konci vlakového nástupiště 1A
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