Dňa 20. apríla 2021
(utorok)
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 08:35 h do 13:50 h realizovať
rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave
na traťovom úseku:

Lužianky – Rišňovce.
V dôsledku výlukových prác budú vlaky na úseku Lužianky – Rišňovce a opačne nahradené
autobusovou dopravou (NAD):
➢ Os 5111 Leopoldov 09:07 – Rišňovce 09:22 – Lužianky 09:41,
➢ Os 5112 Nitra 10:04 – Lužianky 10:17 – Rišňovce 10:34 – Leopoldov 10:51,
➢ Os 5115 Leopoldov 11:07 – Rišňovce 11:22 – Lužianky 11:41,
➢ Os 5116 Nitra 12:04 – Lužianky 12:17 – Rišňovce 12:34 – Leopoldov 12:51,
➢ Os 5119 Leopoldov 13:07 – Rišňovce 13:22 – Lužianky 13:41.
Popis zastávok NAD:
Železničná stanica
Lužianky
Zbehy obec
Zbehy
Andač
Alekšince
Rišňovce

Miesto zastavenia NAD
pred staničnou budovou
pred/za železničným priecestím
neobsluhuje sa
Andač, OcÚ (na rázcestí do obce, na hl. ceste)
autobusová zastávka „Alekšince, žel. stanica“
pred staničnou budovou

Dôležité upozornenia:
➢ Železničná stanica Zbehy nebude NAD obsluhovaná,
➢ predpokladané meškanie vlakov môže byť 15 minút,
➢ v NAD nie je povolená preprava bicyklov a imobilných cestujúcich. Príručné batožiny budú
prepravované bez obmedzenia,
➢ v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,
➢ počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami
v železničnej doprave.
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Dňa 20. apríla 2021
(utorok)
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 08:35 h do 13:50 h realizovať
rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave
na traťovom úseku:

Koniarovce – Zbehy – Hlohovec – Leopoldov.
V dôsledku výlukových prác budú vlaky na úseku Koniarovce – Zbehy – Hlohovec – Leopoldov
a opačne nahradené autobusovou dopravou (NAD):
➢ REX 1722 Prievidza 08:28 – Koniarovce 09:46 – Zbehy 09:58 – Hlohovec 10:14 – Leopoldov
10:19 – Bratislava hl. st. 11:24,
➢ REX 1723 Bratislava hl. st. 10:36 – Leopoldov 11:41 – Hlohovec 11:47 – Zbehy 12:04 – Koniarovce
12:15 – Prievidza 13:28.
Popis zastávok NAD:
Železničná stanica
Koniarovce
Zbehy obec
Zbehy
Hlohovec
Leopoldov

Miesto zastavenia NAD
pred staničnou budovou
pred/za železničným priecestím
neobsluhuje sa
pred staničnou budovou
autobusová zastávka Gojdičová ul. žel.st.

Dôležité upozornenia:
➢ Železničná stanica Zbehy nebude NAD obsluhovaná,
➢ predpokladané meškanie vlakov môže byť 15 minút,
➢ prestup cestujúcich od:
•
Os 5152 (Nitra 09:33 – Zbehy 09:50) na prípojný REX 1722 (vedený v NAD) sa uskutoční
na zastávke ŽSR Zbehy obec,
•
Os 5153 (Zbehy 10:08 – Nitra 10:36) od prípojného REX 1722 (vedený v NAD) sa
uskutoční na zastávke ŽSR Zbehy obec,
•
Os 5156 (Nitra 11:33 – Zbehy 11:50) na prípojný REX 1723 (vedený v NAD) sa uskutoční
na zastávke ŽSR Zbehy obec,
•
Os 5157 (Zbehy 12:08 – Nitra 12:36) od prípojného REX 1723 (vedený v NAD) sa
uskutoční na zastávke ŽSR Zbehy obec,
➢ v NAD nie je povolená preprava bicyklov a imobilných cestujúcich. Príručné batožiny budú
prepravované bez obmedzenia,
➢ v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,
➢ počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami
v železničnej doprave.
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