
Příloha ke sp. zn. OPD190/20  

Návrh změny plánu OPD – Křižanov – Sklené n. Osl. – Ostrov n. Osl. – prosinec 2020 

 

a)  
 

Vyloučený prostor:  staniční zabezpečovací zařízení částečně v dopravně Sklené nad 

Oslavou – přepínání mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 

do staničního zabezpečovacího zařízení definitivního. 

Termín:  14. 12. 2020 (od 13:20 hod) – 16. 12. 2020 (do 15:00 hod). tj. 3 dny 

nepřetržitě (ROV 35004 etapa A). 

Důvod omezení:  přepínání mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení do 

staničního zabezpečovacího zařízení definitivního. 

Dopad omezení:  vjezdy/odjezdy vlaků z/do ŽST Sklené nad Oslavou budou 

uskutečňovány jízdou na přivolávací návěst nebo kolem 

neobsluhovaného návěstidla. 

 

b)  
 

Vyloučený prostor:  traťové zabezpečovací zařízení 1. traťové koleje mezi dopravnami 

Křižanov – Sklené nad Oslavou. 

Termín:  13. 12. 2020 (od 0:00 hod) – 18. 12. 2020 (do 14:00 hod), tj, 6 dní 

nepřetržitě (ROV 35004 etapa F). 

Důvod omezení:  přepojování závislostních kabelů traťového zabezpečovacího zařízení 

do nové technické místnosti staničního zabezpečovacího zařízení 

Sklené nad Oslavou. 

Dopad omezení:  Jízdu vlaků v úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou po 1. traťové koleji 

zabezpečí výpravčí telefonickým dorozumíváním v mezistaničním 

oddílu. Jízdu vlaků v úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou 

v obou traťových kolejích zabezpečí výpravčí telefonickým 

dorozumíváním v mezistaničním oddílu. 
 

Ve dnech 14. 12. 2020 – 16. 12. 2020 v souběhu s výlukou dle bodu a) 

a s dalšími výlukami budou vjezdy/odjezdy vlaků z/do ŽST Sklené nad 

Oslavou uskutečňovány jízdou na přivolávací návěst nebo kolem 

neobsluhovaného návěstidla. 

 

c)  
 

Vyloučený prostor:  traťové zabezpečovací zařízení mezi dopravnami Sklené nad Oslavou – 

Ostrov nad Oslavou. 

Termín:  13. 12. 2020 (od 0:00 hod) – 18. 12. 2020 (do 14:00 hod), tj, 6 dní 

nepřetržitě (ROV 35004 etapa G).  

Důvod omezení:  přepojování závislostních kabelů traťového zabezpečovacího zařízení 

do nové technické místnosti staničního zabezpečovacího zařízení 

Sklené nad Oslavou. 

Dopad omezení:  jako v bodu b). 
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d)  
 

Vyloučený prostor:  staniční zabezpečovací zařízení v dopravně Sklené nad Oslavou – 

staniční zabezpečovací zařízení definitivní typu ESA 44 s kolejovým 

obvodem a sudá skupina kolejí – prvky ve vyloučené koleji, lichá 

skupina kolejí – přepojování vnějších prvků. 

Termín:  13. 12. 2020 (od 0:00 hod) – 18. 12. 2020 (do 14:00 hod), tj, 6 dní 

nepřetržitě (ROV 35004 etapa H).  

Důvod omezení:  montáž, připojování vnějších prvků staničního zabezpečovacího 

zařízení. 

Dopad omezení:  jako v bodu b). 

 

e)  
 

Vyloučený prostor:  kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej Křižanov – Sklené n. Oslavou. 

Termín:  noční výluka 14./15. 12. 2020 od 23:30 hod do 4:40 hod (ROV 33010 

etapa K). 

Důvod omezení:  demontáž převěsu Radenice. 

Dopad omezení:  v úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou bude zastaven provoz. 

 

 

Uvedené výluky budou probíhat ve vzájemném souběhu. 


