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Milovníci vína a burčáku,
tuto sobotu 8. října 2016 můžete navštívit významnou vinařskou akci na Mutěnicku Putování slováckým vinohradem 2016.
Z Brna do Mutěnic můžete využít přímý vlak, který odjíždí v 8:06 z Hlavního nádraží.
Zpět z Mutěnic odjíždí v 17:00. Více na straně 2.
Program akce naleznete na http://www.mutenice.cz/aktuality/pochod.html.
Navštívit můžete i akci - Milotické blbnutí na Šidlenách.

aktuality a změny v dopravě
výluka na linkách R7 a S71
Od 11. 10. 2016 od 0:00 hodin do 18.10.2016 do 22:45 hodin bude probíhat výluka
mezi Brnem a Hulínem. Výlukové jízdní řády naleznete na www.idsjmk.cz
Vlaky linky R7 směr Olomouc v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n.
Vlaky linky R7 směr Přerov v úseku Hulín - Kojetín – Vyškov na Mor. – Brno hl.n.
Vlaky linky S71 v úseku Nezamyslice – Vyškov na Moravou
VÝLUKA NA LINCE 202
Od 10. 10. 2016 začíná dlouhodobá výluka na lince 202 z důvodu opravy mostu na
silnici II/383 přes Říčku (pod Hádkem).
Linka 202 pojede pouze v úseku Brno, Židenice nádraží až Ochoz u Brna, myslivna
pod Hádkem dle výlukového jízdního řádu. Cestující z/do Hostěnic jeďte linkou 701.
OMEZENÍ OBSLUHY OBCE STRHAŘE
Z důvodu konání poutě bude od 8. 10. 2016 od 12:00 hodin do neděle 9. 10. 2016
do 19:30 hodin omezena obsluha obce Strhaře na Lomnicku. Linka 333 v uvedené
době vynechá závlek do obce Strhaře. V zastávce následující za vynechaným úsekem
vyčká autobus do času odjezdu dle jízdního řádu!
vÝLUKA NA LINKÁCH 159 A 912
Od úterý 11. 10. do středy 30. 11. 2016 bude probíhat výluka na linkách 159 a 912.
Linka 159 pojede v úseku Dubňany, obch. dům – Ratíškovice, resp. Dubňany, kostel
– Ratíškovice obousměrně odklonem po silnicích II/431 – III/43116 – II/432 přes
obec Milotice. Spoj 81 pojede z Dubňan po objízdné trase přes Milotice přímo do
Vacenovic bez závleku do obce Ratíškovice.
Linka 912 – spoj 43 bude po dobu výluky zrušen.
výluky na lince S52 (10. - 14. 10. 2016)
Na lince S52 budou v níže uvedených termínech a úsecích vlaky nahrazeny autobusy.
Kobylí na Moravě - Čejč
10. 10. 2016 od 7:40 do 15:10 hodin

pokračování výluky na lince 223 do klepačova
Od 16. 10. 2016 pokračuje další etapou výluka na autobusové lince 223 mezi
Blanskem a Klepačovem z důvodu opravy komunikace. Platí nový výlukový jízdní řád.
výluka tramvají do líšně
Během dvou víkendu (8.-9. 10. a 15.-16. 10.) bude probíhat výluka tramvají do Líšně z
důvodu oprav kolejí. Vyloučena bude tramvajová doprava v úseku Geislerova - Juliánov,
Geislerova - Stránská skála a Geislerova - Novolíšeňská:
• od soboty 8. října 2016 do ukončení prací v neděli 9. října 2016 16:30 a
• od soboty 15. října 2016 do ukončení prací v neděli 16. října 2016 16:30.
Linka 8 pojede pouze v úseku Starý Lískovec - Geislerova (přeložena do ulice
Porhajmovy) a kyvadlově v úseku Novolíšeňská - Mifkova.
> Kyvadlová doprava bude zajištěna 8. a 9. 10. v obou směrech po koleji do centra, 15. a 16. 10.
v obou směrech po koleji z centra.

Linka 9 pojede pouze v úseku Lesná, Čertova Rokle - Geislerova (přeložena do ulice
Porhajmovy), čímž vynechá zastávky Buzkova, Otakara Ševčíka, Dělnický dům a Juliánov.
Linka 10 bude po dobu výluky MIMO PROVOZ.
Náhradní doprava bude zajištěna:
Mimořádnou autobusovou linkou x8 po trase a zastávkách Životského (zastávka linky
64) - Geislerova (ve směru do Líšně přeložena za křižovatku s ulicí Nezamyslovou) - Buzkova
- Otakara Ševčíka (tramvajové zastávky) - Dělnický dům - Podlomní - Špačkova - Bělohorská Bílá hora - Novolíšeňská - Bartákova - Rotreklova - Jírova (nástup na zastávce ND u tramvaje).
Mimořádnou autobusovou linkou x9 po trase a zastávkách Životského (zastávka linky
64) - Geislerova (ve směru do Líšně přeložena za křižovatku s ulicí Nezamyslovou) Buzkova - Otakara Ševčíka (tramvajové zastávky) - Dělnický dům - Juliánov.
VÝLUKA TRAMVAJÍ NA ULICI VÍDEŇSKÁ V BRNĚ
Z důvodu oprav bude v sobotu 8. a v neděli 9. října 2016 vždy od 7:30 do 19:30
vyloučena tramvajová doprava v části ulice Vídeňské v úseku Celní - Bohunická.
Linka 2 pojede pouze v úseku Stará osada - Celní a dále odklonem do smyčky
Švermova, čímž vynechá všechny zastávky v úseku Hluboká - Modřice, smyčka.

Čejč - Hodonín
11. a 12. 10. 2016 od 7:20 do 14:40 hodin

V úseku Bohunická - Modřice, smyčka bude zajištěna kyvadlová doprava obousměrnou
tramvají v obou směrech po koleji směr centrum.

Hodonín - Mutěnice
13. a 14. 10. 2016 od 7:20 do 14:40 hodin

výluky na lince S91 (10. a 11. 10. 2016)
Dne 10. 10. 2016 od 7:15 do 13:00 hod budou vlaky linky S91 v úseku Veselí nad
Moravou – Velká nad Veličkou/Vrbovce nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
POZOR: Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou.
Přestup mezi NAD a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové
zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“.

Linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť - Mendlovo náměstí, čímž
vynechá všechny zastávky v úseku Poříčí - Ústřední hřbitov-smyčka.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x5 po trase a zastávkách
Mendlovo náměstí (zastávka linky 1 směr Hlavní nádraží) - Poříčí - Nemocnice
Milosrdných bratří - Celní - Hluboká (zastávky náhradní dopravy) – Ústřední hřbitov
(zastávky náhradní dopravy) – Ústřední hřbitov-smyčka (zastávka náhradní dopravy)
- Bohunická (zastávka linky 50 směr Komárov).

Dne 11. 10. 2016 od 7:45 do 13:35 hod budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice –
Veselí nad Moravou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
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Brigáda - Marketingový průzkum
Hledáme 5 až 10 brigádníků, kteří by prováděli dotazování u cestujících ohledně
spokojenosti s přepravou v IDS JMK. Odměna 70 Kč za vyplněný dotazník.
Kontaktujte nás na jsmolik@kordis-jmk.cz.

www.idsjmk.cz
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nabídka
brigády

info@kordis-jmk.cz

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Udělejte
si výlet a
ochutnejte letošní
burčák nebo skvělá vína
od místních vinařů.

Putování
slováckým
vinohradem
2016

Vybrat si můžete jednu ze tří tras
o délce 4, 9 nebo 12 km. Start
pochodu je Pod Búdama
u železniční zastávky.

sobota
8. 10. 2015
Mutěnice

„Tož
si namastite
pod kolenama
a dojdite
do Mutěnic!“

přímý vlak
z Brna v 8:06,
zpět z mutěnic
v 17:00
Odkaz níže
http://www.idsjmk.cz/jrady/xS52.pdf?date=08.10.2016

Program a další informace naleznete na http://www.mutenice.cz/aktuality/pochod.html.
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