Dlouhodobá uzavírka silnice Česká Skalice – Hořičky
v době od 20.4.2009 do 20.7.2009
Tisková zpráva OREDO, 15. 4. 2009

V době od 20.4.2009 do 20.7.2009 bude uzavřena silnice II/304 mezi
Českou Skalicí a Hořičkami. Autobusové spoje na linkách 640073 a
640379 Česká Skalice – Hořičky – Červený Kostelec (IREDO linka
33) budou vedeny po objízdných trasách.
Objízdná trasa bude vedena z České Skalice přes Zlič a Ratibořice do Heřmanického
Dvora a dále přes Lhotu pod Hořičkami do Hořiček. Na výše zmíněných linkách
nebudou obsluhovány následující zastávky: Česká Skalice,Malá Skalice; Česká
Skalice,Malá Skalice,hřbitov; Vestec, odb. (náhradní zastávka Vestec); Lhota pod
Hořičkami,Světlá,Pohodlí. Zastávka Lhota pod Hořičkami,Světlá bude obsluhována
vybranými spoji, jenž do Světlé zajedou z Litoboře. V ostatních případech je
stanovena jako náhradní zastávka Lhota pod Hořičkami. Na této zastávce a na
zastávce Vestec budou po dobu objížďky zastavovat všechny spoje, včetně spojů,
jenž jsou jinak trasovány přes Světlou.
Zastávky Česká Skalice,žel. stan., Česká Skalice,odb. k žel. stan. a Česká
Skalice,nám. budou obsluhovány v některých případech v opačném pořadí, na těchto
zastávkách tedy dojde ke změnám časových poloh.
V úseku Hořičky – Červená Hora – Červený Kostelec budou spoje opožděny o 5 – 15
minut z důvodu delší objízdné trasy a zajíždění do Světlé.
Z důvodu oběhu vozidel dojde k uspíšení spojů 640377/2 (Červená Hora odj. 5:05 –
Česká Skalice, nám. příj. 5:25) a 640377/4 (Česká Skalice, nám. odj. 5:25 – Červená
Hora příj. 5:38) o 5 minut.
Spoje 640379/1 a 5 (Červená Hora odj. 5:40 – Brzice příj. 6:10) budou v úseku
Červená Hora – Litoboř uspíšeny o 7 minut z důvodu obsluhy zastávky Lhota pod
Hořičkami,Světlá a zajištění návaznosti v Hořičkách ve směru Česká Skalice a Úpice.
Spoj 640379/2 (Brzice odj. 6:10 – Červená Hora příj. 6:33) bude na odjezdu ze
zastávky Hořičky o 5 minut uspíšen z důvodu obsluhování zastávky Lhota pod
Hořičkami, Světlá.

Zajištění přípojů
Všechny v současnosti existující přípoje na zastávkách Hořičky, nám. a Červená
Hora budou zajištěny i při objížďce.
Na zastávce Červený Kostelec, aut. stan. dojde k rozvázání některých přípojů ve
směru Náchod z důvodu prodloužení jízdních dob. Další přípoj je zajištěn vždy do
30ti minut.

Přípoje ze směru Jaroměř/Dvůr Králové nad Labem ve směru Hořičky a zpět, jenž
jsou v současnosti zajištěny na zastávce Česká Skalice,Malá Skalice budou nově
realizovány na zastávce Česká Skalice, nám.
Přípoje ze směru Hořičky ve směru Náchod/Nové Město nad Metují přes Šonov a
zpět budou ve vybraných případech zajištěny na zastávce Česká Skalice,odb. k žel.
stan.
Nebude zajištěn přípoj mezi spoji 640029/23 (Nahořany, Městec odj. 6:30 – Česká
Skalice, nám příj. 6:45) a 640073/11 (Česká Skalice odj. 6:45 – Hořičky příj. 7:00),
jenž bude po dobu objížďky zrušen. Alternativní spojení z Velké Jesenice bude
vlakem Os 15450 v 5:54 do České Skalice a přestupem na autobusový spoj
640073/7.
Nebude zajištěn přípoj mezi spoji 640073/8 (Červený Kostelec odj. 6:15 – Česká
Skalice 6:55), jenž bude po dobu objížďky o 25 minut opožděn a 640029/22 (Česká
Skalice,nám. odj. 7:00 – Nové Město nad Metují příj. 7:35). Alternativní možnost
spojení bude z Hořiček, Litoboře a Slatiny nad Úpou spojem 640379/2 (Brzice odj.
6:10 – Červená Hora příj. 6:35), 640377/1 (Červená Hora odj. 6:40 – Česká
Skalice,nám. příj. 6:55) a zde přestupem na spoj 640029/22.

Navržená opatření uvádíme zde. Souhrnný objížďkový jízdní řád naleznete
Plánek objížďky je umístěn zde.

zde.

