
 

VÝLUKA MODŘICE – MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ 
PLATÍ DNE 5. 6. A OD 10. 6. DO 24. 11. 2011 

Z důvodu úplné uzavírky ulice Benešovy v Modřicích v místě mostu přes železniční trať 
dne 5. 6. a od 10. 6. do 24. 11. 2011 bude na autobusových linkách IDS JMK platit 
následující organizace dopravy: 

Linka  94  bude ukočena v zastávce Modřice, žel. st. (vynechá úsek Modřice, žel. st. 
až Modřice, smyčka). 

Linka  510  pojede v úseku Modřice, smyčka – Modřice, Olympia obousměrně 
odklonem po silnici II/152. Na této odklonové trase zastavuje pouze na zastávkách 
Modřice, Za Mlýnem, Modřice, Drůbežářské závody a Modřice, Olympia jih; 
Obsluhu zastávek Modřice, náměstí, Modřice, Husova, Modřice, Masarykova a 
Modřice, železniční stanice zajistí v pracovní dny linka  511 , případně lze využít 
linku  49 . Přestup mezi linkami  510   a  512    je zajištěn v zastávce Modřice, 
smyčka. 

Linka  511  bude vedena v úseku Modřice, Olympia – Modřice, železniční stanice. 
Ostatní spoje v úseku Modřice, smyčka – Modřice, Agropodnik a Popovice – Rajhrad – 
Syrovice pojedou v době výluky v mírně upravených časových polohách. 

Linky  512  a  513  budou ukončeny v zastávce Modřice, smyčka. Přestup na linky  
S3  a  505   bude zajištěn v zastávce Rajhrad, železniční stanice, kam budou linky  512  
a  513  mimořádně zajíždět. Na lince  513  dochází navíc k posunům časů odjezdů 
vybraných spojů. 

Linka  514  bude ukončena v zastávce Rajhrad, železniční stanice, v níž bude garantován přestup na linky  S3  a  505   . 
Dochází také k úpravám časových poloh odjezdů. 

Na všech dotčených linkách (94, 510, 511, 512, 513, 514) platí v uvedených dnech výlukové jízdní 
řády!  

Upozorňujeme na výrazné časové posuny, zejména na linkách 511, 513 a 514! 
V pracovních dnech od 6.6. do 9.6. jezdí linky 94, 510, 511, 512, 513 a 514 bez omezení a platí běžné jízdní řády. 

Děkujeme za pochopení.
 


