TISKOVÁ INFORMACE č. 19
Omezení železniční dopravy během divácké Super RZ v ulicích Zlína
V pátek 28. srpna 2015 dojde ve Zlíně k částečnému omezení dopravy z důvodu konání divácké
Super rychlostní zkoušky v rámci letošního ročníku Barum Czech Rally Zlín. Touto diváckou
rychlostní zkouškou bude omezena i železniční doprava.
K omezení dojde v následujících lokalitách:
- bude omezen přístup k nádraží Zlín-střed (přístupová cesta bude označena pořadatelem
Barum Czech Rally Zlín).
- osobní vlaky od 18.30 do 23.20 hod budou nahrazeny autobusy:
směr Vizovice - Otrokovice
Nahrazeny budou vl. Os 14232, Os 14234 v úseku Vizovice – Zlín – Malenovice a vl. Os
14236 v úseku Vizovice – Otrokovice přes zastávku ND Zlín-střed – Náměstí Práce. ND za vl.
Os 14236 zastaví na zastávce Zlín-Malenovice zastávka MHD.
Cestující jedoucí do stanice Zlín-střed vystoupí z důvodu uzavření přístupové cesty na nádraží ČD
Zlín-střed na náhradní zastávce náměstí Práce.
směr Otrokovice - Vizovice
Nahrazeny budou vl. Os 14243, Os 14233, Os 14235 a Os 14237 v úseku Zlín-Malenovice –
Vizovice, přes zastávku ND Zlín-střed – náměstí Práce, a IC 551 v úseku Zlín-Malenovice –
Zlín-střed, přes zastávku ND Zlín-střed – náměstí Práce.
Cestující jedoucí do stanice Zlín-střed vystoupí z důvodu uzavření přístupové cesty na nádraží ČD
Zlín-střed na náhradní zastávce náměstí Práce. Cestující jedoucí na automobilový závod mohou
pokračovat vlakem do stanice Zlín střed.
- vlak IC 551 z Prahy zastaví mimořádně pro výstup cestujících ve stanici Zlín-Malenovice, ze které
budou přepraveni náhradní autobusovou dopravou na náhradní zastávku na náměstí Práce
(cestující mohou vystoupit také v cílové stanici Zlín střed).
- náhradní doprava za vlak Os 14237 Zlín-střed – Vizovice odjede z náměstí Práce bez čekání na
pravidelný odjezd tohoto vlaku dle JŘ a bude určena pouze pro výstup cestujících.
- přípojný spoj od vl. IC 551 bude veden ze ŽST Zlín – Malenovice, přes náměstí Práce v čase
pravidelného odjezdu vl. 14237 (22.45 hod).
- vlak Os 14237 Zlín-střed – Vizovice odjede ze železniční stanice Zlín-střed opožděn ve 23.30
hod.
- vlak Os 14236 Zlín-střed – Otrokovice odjede ze železniční stanice Zlín-střed opožděn ve 23.30
hod.
Ve Zlíně 21. srpna 2015
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