Dopravní opatření
číslo 304/2019
DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID
383 A 489
Na základě:
Platnost:
Licenční číslo:
Důvod:
Investor:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Odpovídá:
Zpracováno:

Rozhodnutí OSAD MěÚ Říčany, č.j. 219390/2019-MURI/OSAD
od zahájení provozu dne 24.8.2019 (sobota)
do ukončení provozu dne 25.8.2019 (neděle)
100383, 282489
Rekonstrukce silnice II/113 – úplná uzavírka komunikace (podetapa 1.etapy z DO 298/19)
KSÚS Středočeského kraje
ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, Praha 4; odp.pracovník: Lucie Hrižáková, tel.: 601 583 371
Ing. Oldřich Kadavý (tel. 234 704 536, 724 573 144)
Ing. Radim Kohutka (vedoucí Oddělení projektování příměstské dopravy)
V Praze dne 15.8.2019

LINKA 383:
VEDENÍ TRASY
Směr „Chocerady“:
Do zastávky „Říčany, Rychta“ po pravidelné trase – I/2 – vpravo III/1011 (směr Tehov) – v Tehově vlevo
Svatojánská náves – Všestarská III/1013 – vlevo Říčanská III/1012 (směr Všestary) – Mnichovická – za
menčickým lomem vlevo III/11315 (směr Klokočná) – Na Skále (ve Svojeticích) – vpravo Choceradská do
zastávky „Svojetice, Na vyhlídce“ a dále po pravidelné trase.
Směr „Praha, Háje“:
Do zastávky „Svojetice, Na vyhlídce“ po pravidelné trase – Choceradská – vlevo Na Skále (směr Klokočná) –
III/11315 – za menčickým lomem vpravo III/1012 – za Všestary vpravo III/1013 (směr Tehov) – v Tehově
vpravo III/1011 – vlevo I/2 do zastávky „Říčany,Rychta“ a dále po pravidelné trase.

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Tehovec, Vojkov“ (2006/1,2) – oba směry
„Tehovec, Mototechna“ (2007/1,2) – oba směry
„Mukařov, odb. Tehovec“ (2034/1,2) – oba směry
„Tehovec“ (2035/1,2) – oba směry
„Svojetice, K Tehovci“ (2384/1,2) – oba směry
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„Svojetice“ (2036/1,2) – oba směry

Zřizují se:
„Klokočná“ (2084/2) – směr Praha, Háje – na silnici III/11315 u chodníku u č.p.19, za přechodem pro chodce mezi
Hostincem na Klokočné a cestou k obratišti BUS
„Klokočná“ (2084/3) – směr Chocerady – na silnici III/11315 k pozemku u ev.č. 018, za přechodem pro chodce mezi
Hostincem na Klokočné a cestou k obratišti BUS

„Svojetice, U Hájenky“ (2167/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489
„Svojetice, Na skalce“ (2083/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489

LINKA 489:
VEDENÍ TRASY

Linka je vedena pouze v trase Strančice, žel.st. – Klokočná a zpět.
Ve vybraných obdobích jsou ve výše uvedeném úseku zavedeny nové spoje
s návazností na vlak.
ZASTÁVKY
Ruší se:
„Mukařov“ (2008/3,4) – výstup/nástup
„Mukařov, Srbín“ (2082/1,2) – oba směry
„Mukařov, odb. Tehovec“ (2034/1,2) – oba směry
„Tehovec“ (2035/1,2) – oba směry
„Svojetice, K Tehovci“ (2384/1,2) – oba směry
„Svojetice“ (2036/1,2) – oba směry

PROVOZNÍ PARAMETRY
– zapracováno do databáze JŘ:
– změna pro hlásiče:
– nutný vývěs JŘ:
– změna dat pro palubní PC:
– vývěs informačních vývěsek:

ANO
NE
NE (pouze krátkodobé JŘ formou vývěsky na přívěs)
ANO
ANO - dle dispozic pro vývěs

OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM
- změna v umístění označníků:
- změna zastávkového infosystému:

ANO
ANO
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Poznámka: Po ukončení tohoto DO platí opět v plném rozsahu DO 298/19 (linka 489)

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí Odboru příměstské dopravy

Dotčení dopravci: ARRIVA CITY s.r.o.

