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Dopravní opatření 
              číslo 108/2020 

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A  ZASTÁVEK PRO LINKY PID 

489, 490 A 495 Z DŮVODU OMEZENÍ V MNICHOVICÍCH 
  

Na základě: Rozhodnutí OSAD MěÚ Říčany, č.j.: 71107/2020-MURI/OSAD 

Platnost:  

 
od 7:00 hodin do 18:00 hodin dne 18.4.2020 (sobota) 
 

Důvod: 
Úplná uzavírka III/1012 v Mnichovicích – pokládka kabelového vedení NN 
 

Investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Teplice 

Zhotovitel:  
Elektroservis VV s.r.o., Na Výsluní 272, 251 68 Kamenice; odp. pracovník: Marek Drahokoupil, tel.: 
737 287 445 

Zpracoval: Ing. Oldřich Kadavý (234 704 536, 724 573 144) 

Odpovídá: Ing. Radim Kohutka (vedoucí Oddělení projektování příměstské dopravy – 234 704 529) 

Zpracováno: V Praze dne 14.4.2020 
  

 

VEDENÍ TRASY 

Linka 489:  

 

Směr „Mukařov“:  
Ze zastávky „Strančice, Žel.st.“ Průmyslová – vlevo Hrdinů – ve Všestarech Strančická – objezdem nádrže do 
zastávky „Všestary“ vlevo Strančická – vpravo Mnichovická – III/1012 – (spoj vedený v této variantě v trvalém 
stavu do tohoto místa beze změny) – za menčickým lomem vlevo III/11315 – průjezd obcí Klokočná do 
přemístěné zastávky „Klokočná“ a dále po pravidelné trase.  
 

Směr „Strančice, Žel.st.“:  
Do přemístěné zastávky „Klokočná“ po pravidelné trase – průjezd obcí Klokočná – III/11315 – za menčickým 
lomem vpravo III/1012 – ve Všestarech Mnichovická – vlevo Strančická – ve Strančicích Hrdinů – vpravo 
Průmyslová – výstup AO „Strančice, Žel.st.“ 

ZASTÁVKY 

Zřizují se: 
„Všestary, Strančická“ (4426/1,2) – v pravidelných zastávkách jiných variant linky PID 489 
„Všestary“ (2053/1) – v pravidelné zastávce linky PID 489 (směr Strančice a Mnichovice) 
 
Ruší se: 
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„Všestary, Vávrov“ (2065/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, bytovky“ (2360/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, zdravotní středisko“ (2563/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, nám.“ (2055/1,2) – oba směry 

„Mnichovice, U křížku“ (2359/1,2) – oba směry 
„Struhařov“ (2005/1,2) – oba směry 
„Struhařov, U hřiště“ (2038/1,2) – oba směry 
„Svojetice, Na vyhlídce“ (2037/1,2) – oba směry 
„Svojetice, Na skalce“ (2083/1) – směr Klokočná (ve směru od Strančic) 
„Svojetice, Na skalce“ (2083/2) – směr Strančice 

„Svojetice, U hájenky (2167/1) – směr Klokočná (ve směru od Strančic) 
„Svojetice, U hájenky (2167/2) – směr Strančice 
 
Přemisťuje se: 
„Klokočná“ (2084/1 -> 2084/2) – směr Strančice – na silnici III/11315 u chodníku u č.p.19, za přechodem pro chodce 

mezi Hostincem na Klokočné a cestou k obratišti BUS 
„Klokočná“ (2084/1 -> 2084/3) – směr Mukařov – na silnici III/11315 k pozemku u ev.č. 018, za přechodem pro chodce 

mezi Hostincem na Klokočné a cestou k obratišti BUS 
 

Linka 490:  

 

Směr „Stříbrná Skalice, Náměstí“:  
Ze zastávky „Strančice, Žel.st.“ Průmyslová – vlevo Hrdinů – ve Všestarech Strančická – objezdem nádrže do 
zastávky „Všestary“ vlevo Strančická – vpravo Mnichovická – III/1012 –– za menčickým lomem vlevo III/11315 
– průjezd obcí Klokočná do přemístěné zastávky „Klokočná“ – III/11315 ve Svojeticích Na Skále – vpravo 
II/113 – ve Struhařově vpravo II/508 – v Mnichovicích Husova do přemístěné zastávky „Mnichovice, nám.“ – 
vlevo Ondřejovská do zastávky „Mnichovice, požární dům“ a dále po pravidelné trase.  
 

Směr „Strančice, Žel.st.“:  
Do zastávky „Mnichovice, požární dům“ po pravidelné trase – Ondřejovská – vpravo Husova do přemístěné 
zastávky „Mnichovice, nám.“ – II/508 – ve Struhařově vlevo II/113 – ve Svojeticích vlevo Na Skále – III/11315 
– průjezd obcí Klokočná – III/11315 – za menčickým lomem vpravo III/1012 – ve Všestarech Mnichovická – 
vlevo Strančická – ve Strančicích Hrdinů – vpravo Průmyslová – výstup AO „Strančice, Žel.st.“ 

ZASTÁVKY 

Zřizují se: 
„Všestary, Strančická“ (4426/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489 

„Všestary“ (2053/1) – v pravidelné zastávce linky PID 489 (směr Strančice a Mnichovice) 
„Klokočná“ (2084/1 -> 2084/2) – směr Strančice – na silnici III/11315 u chodníku u č.p.19, za přechodem pro chodce 

mezi Hostincem na Klokočné a cestou k obratišti BUS 
„Klokočná“ (2084/1 -> 2084/3) – směr Mukařov – 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 
„Svojetice, Na vyhlídce“ (2037/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489  
„Struhařov, U hřiště“ (2038/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489 
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„Struhařov“ (2005/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489 
„Mnichovice, U křížku“ (2359/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489 
 
 

Ruší se: 
„Všestary, Vávrov“ (2065/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, bytovky“ (2360/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, zdravotní středisko“ (2563/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, nám.“ (2055/1,2) – oba směry 
 

Přemisťuje se: 
„Mnichovice, nám.“ (2055/1) – směr Stříbrná Skalice – z ul. Pražská do ul. Husova, před křižovatku s ul. Pražská 
„Mnichovice, nám.“ (2055/2) – směr Strančice – z ul. Pražská do ul. Husova, za křižovatku s ul. Pražská 
 

 

Linka 495:  

 

Směr „Zvánovice“:  
Ze zastávky „Strančice, Žel.st.“ Průmyslová – vlevo Hrdinů – ve Všestarech Strančická – objezdem nádrže do 
zastávky „Všestary“ vlevo Strančická – vpravo Mnichovická – III/1012 –– za menčickým lomem vlevo III/11315 
– průjezd obcí Klokočná do přemístěné zastávky „Klokočná“ – III/11315 ve Svojeticích Na Skále – vpravo 
II/113 – ve Struhařově přímo do zastávky „Struhařov, Habr“ a dále po stávající výlukové trase.  
 

Směr „Strančice, Žel.st.“:  
Do zastávky „Struhařov, Habr“ po stávající výlukové trase – přímo II/113 – ve Svojeticích vlevo Na Skále – 
III/11315 – průjezd obcí Klokočná – III/11315 – za menčickým lomem vpravo III/1012 – ve Všestarech 
Mnichovická – vlevo Strančická – ve Strančicích Hrdinů – vpravo Průmyslová – výstup AO „Strančice, Žel.st.“. 

ZASTÁVKY 

Zřizují se: 
„Všestary, Strančická“ (4426/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489 
„Všestary“ (2053/1) – v pravidelné zastávce linky PID 489 (směr Strančice a Mnichovice) 
„Klokočná“ (2084/1 -> 2084/2) – směr Strančice – na silnici III/11315 u chodníku u č.p.19, za přechodem pro chodce 

mezi Hostincem na Klokočné a cestou k obratišti BUS 
„Klokočná“ (2084/1 -> 2084/3) – směr Mukařov – 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 
„Svojetice, Na vyhlídce“ (2037/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489  
„Struhařov, U hřiště“ (2038/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489 

 
Ruší se: 
„Všestary, Vávrov“ (2065/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, bytovky“ (2360/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, zdravotní středisko“ (2563/1,2) – oba směry 
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„Mnichovice, nám.“ (2055/1,2) – oba směry 
„Mnichovice, U křížku“ (2359/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489 
„Struhařov“ (2005/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 489 
 

  
 
Poznámky: Dotčené autobusové linky ostatních dopravců – nejsou 
  
 
– zapracováno do databáze JŘ:    ANO  
– změna pro hlásiče:           NE 
– nutný vývěs JŘ:  ANO (pouze formou přívěsu) 
– změna dat pro palubní PC: ANO  
– vývěs informačních vývěsek: ANO (dle dispozic) 
 

PROVOZNÍ VÝKONY  
Dle databáze JŘ. 

 

OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM  

- změna v umístění označníků: ANO  
- změna zastávkového infosystému: ANO 
 

 

 

   Ing. Jiří Vyčítal 
                 vedoucí Odboru příměstské dopravy 
 

  Dotčení dopravci: ARRIVA CITY, s.r.o. 
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