Dopravní opatření
číslo 360/2019 – 1. dodatek
DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK MEZI
MUKAŘOVEM A STRUHAŘOVEM PRO LINKY
PID 383 A 489
OPRAVA TISKOVÉ CHYBY A POSUN SPOJE LINKY 385
(NÁVAZNOST)
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 10.9.2019 (úterý)
do odvolání (cca na 2-3 měsíce)
100383, 282489
Rekonstrukce silnice II/113 – úplná uzavírka (2.etapa od návsi ve Svojeticích na konec Stuhařova)
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 6.9.2019

LINKA 383:
VEDENÍ TRASY
Směr „Chocerady“:
Do zastávky „Říčany, Rychta“ po pravidelné trase – I/2 – vpravo III/1011 (směr Tehov) – (Spoj ze zastávky
Mukařov v PD v 8:05 „Mukařov“ – I/2 – vlevo III/1011 směr Tehov) – v Tehově vlevo Svatojánská náves –
Všestarská III/1013 – vlevo Říčanská III/1012 (směr Všestary) – Mnichovická – Pražská v Mnichovicích vlevo
II/508 (Husova) – vpravo III/11319 – v Třemblatu vpravo II/113 do zastávky „Ondřejov, Třemblat“ a dále po
pravidelných trasách.
Směr „Praha, Háje“:
Do zastávky „Ondřejov, Třemblat“ po pravidelných trasách – II/113 – vlevo III/11319 – v Mnichovicích vlevo
II/508 – vpravo Pražská – 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.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, Praha 1, 110 00

E-mail: ropid@ropid.cz
Web: www.pid.cz

Tel.: 234 704 591
Fax: 224 229 423
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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
„Svojetice“ (2036/1,2) – oba směry
„Svojetice, Na vyhlídce“ (2037/1,2) – oba směry
„Struhařov, U hřiště“ (2038/1,2) – oba směry
„Struhařov, Habr“ (2039/1,2) – oba směry
„Ondřejov, Třemblat, Lipská“ (2040/1,2) – oba směry
„Ondřejov, Třemblat, Náves“ (2041/3) – oba směry

Zřizují se:
„Všestary“ (2053/1) – směr „Chocerady“ – u provizorního nástupiště na silnici III/1012 vedle požární nádrže, naproti
pravidelné zastávce v opačném směru pro linku 494 (383 nebude
zajíždět k zastávce u prodejny)
„Všestary“ (2053/2) – směr „Praha, Háje“ – v pravidelné zastávce linky PID 494 směr Říčany
„Mnichovice, nám.“ (2055/1,2) – do pravidelných zastávek linky PID 489

LINKA 489 (základní varianty):
VEDENÍ TRASY
Polokružní spoje „Mukařov“ – „Svojetice“ – „Mukařov“:
Zřizují se polookružní spoje v trase: Mukařov – Mukařov, odb. Tehovec – Svojetice, K Tehovci – Svojetice (na
návsi ve Svojeticích otočení do zastávky směr Mukařov) – Mukařov, Srbín – Mukařov – (vybrané spoje dále
Mukařov, škola).
Spoje „Mukařov“ – „Struhařov“:
Nástup v AO „Mukařov“ – vlevo I/2 – vlevo III/1011 směr Tehov – v Tehově vlevo Svatojánská náves –
Všestarská III/1013 – vlevo Říčanská III/1012 (směr Všestary) do zastávky „Všestary“ u prodejny –
Mnichovická – (vybrané spoje za menčickým lomem vlevo III/11315 (směr Klokočná), resp. některé další spoje
jedou přes místní část Menčice – v Klokočné nájezd do obratiště z opačného směru, než se jezdí běžně, tzn.
po zámkové dlažbě – otočením zpět výjezd po zámkové dlažbě – vpravo III/11315 – vlevo III/1012) –
v Mnichovicích vlevo II/508 směr Struhařov – ve Struhařově výstup těsně před zastávkou Struhařov výstup.
Spoje „Struhařov“ – „Mukařov“:
Nástup „Struhařov“ – do zastávky „Mnichovice, bytovky“ po pravidelné trase – III/1012 – (vybrané spoje před
menčickým lomem vpravo III/11315 (směr Klokočná) – v Klokočné nájezd do obratiště z opačného směru, než
se jezdí běžně, tzn. po zámkové dlažbě – otočením zpět výjezd po zámkové dlažbě – vpravo III/11315 –
vpravo III/1012, některé spoje jedou ještě přes místní část Menčice) – Mnichovická do zastávky „Všestary“ –
za Všestary vpravo III/1013 (směr Tehov) – v Tehově vpravo III/1011 – vpravo I/2 – do AO „Mukařov“ – výstup.
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Spoje „Strančice, žel.st.“ – „Struhařov“:
Nástup v AO „Strančice, žel.st. - sever“ – do zastávky „Všestary“ po pravidelné trase – Mnichovická – (vybrané
spoje za menčickým lomem vlevo III/11315 (směr Klokočná), resp. některé další spoje jedou přes místní část
Menčice – v Klokočné nájezd do obratiště z opačného směru, než se jezdí běžně, tzn. po zámkové dlažbě –
otočením zpět výjezd po zámkové dlažbě – vpravo III/11315 – vlevo III/1012) – v Mnichovicích vlevo II/508
směr Struhařov – ve Struhařově výstup těsně před zastávkou Struhařov výstup.
Spoje „Struhařov“ – „Strančice, žel.st“:
Nástup „Struhařov“ – do zastávky „Mnichovice, bytovky“ po pravidelné trase – III/1012 – (vybrané spoje před
menčickým lomem vpravo III/11315 (směr Klokočná) – v Klokočné nájezd do obratiště z opačného směru, než
se jezdí běžně, tzn. po zámkové dlažbě – otočením zpět výjezd po zámkové dlažbě – vpravo III/11315 –
vpravo III/1012, některé spoje jedou ještě přes místní část Menčice) – Mnichovická do zastávky „Všestary“ – a
dále směr „Strančice, žel.st.“ po pravidelné trase.
Manipulace „Struhařov“:
Výstup před zastávkou „Struhařov“ – vpravo MK na Školním náměstí – levotočivý objezd budovy staré školy –
vlevo II/508 – nástup.
Vybrané spoje dále obsahují varianty vedení přes „Všestary, Vávrov“ nebo „Mnichovice, požární dům“.
Vybrané spoje jsou ukončeny v zastávce „Klokočná“.

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Mukařov, odb. Tehovec“ (2034/2) – směr Mukařov
„Tehovec“ (2035/2) – směr Mukařov
„Svojetice, K Tehovci“ (2384/2) – směr Mukařov
„Svojetice“ (2036/1) – směr Klokočná
„Mukařov, Srbín“ (2085/1) – směr Klokočná
„Svojetice, Na skalce“ (2083/1,2) – oba směry
„Svojetice, U Hájenky“ (2083/1,2) – oba směry
„Svojetice, Na vyhlídce“ (2037/1,2) – oba směry
„Struhařov, U hřiště“ (2038/1,2) – oba směry

LINKA 385 (od 12.9.2019):
Z důvodu zajištění garantované návaznosti z linky 489 na linku 385 (včasný odvoz školáků z Tehovce a
Svojetic směr „Říčany, Olivovna“) je spoj linky 385 v pracovní dny „Louňovice“ (7:44) – „Opatov“ (8:45)
posunut v úseku „Mukařov“ – „Opatov“ o +5 minut. Tzn. „Louňovice“ (7:44) – „Mukařov“ (7:57) – „Opatov“
(8:50).
Dne 11.9.2019 bude návaznost řešena dispečersky.
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PROVOZNÍ PARAMETRY
– zapracováno do databáze JŘ:
– změna pro hlásiče:
– nutný vývěs JŘ:
– změna dat pro palubní PC:
– vývěs informačních vývěsek:

ANO
NE
ANO (i linka 385 – pouze směr Opatov)
ANO
ANO - dle dispozic pro vývěs

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

ANO
ANO

Poznámky:
1. Do Klokočné může zajet pouze Md bus (delší se neotočí bez couvání). V případě nutné provozní záležitosti a
nasazení Sd vozu je kontaktujte Dispečink PID (234 704 500), který domluví asistenci při couvání se starostou
Klokočné, panem Ing. Miloslavem Rovným na tel.: 737 255 300.
2. V úseku Svojetice, Na skalce – Klokočná – Všestary – Strančice, žel.st. a zpět bude provozována náhradní
bezplatná přeprava vozidlem Ford Transit, kterou zajišťuje zejména pro občany Svojetic stavební firma ROBSTAV ve
spolupráci s OÚ Svojetice. Interval provozu linky bude operativně přizpůsobován potřebám cestujících. Aktuální
verze JŘ bude na internetových stránkách obce Svojetice.
3. Prosíme řidiče vozidel linky 383, aby obzvlášť v prvních dnech výluky upozornili cestující nejpozději v zastávce
„Říčany, Rychta“ o uzavírce – cestující, kteří by chtěli jet do Mukařova, Tehovce a Svojetic musí využít linky 381,
382, 387 a do Tehovce, Srbína a Svojetic s přestupem na linku 489.

Dotčené autobusové linky ostatních dopravců: nejsou

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí Odboru příměstské dopravy

Dotčení dopravci: ARRIVA CITY s.r.o.
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