Dopravní opatření
Jízda historických vozidel

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK
PRO LINKY PID 165, 317, 318 A 321
V PRAZE-ZBRASLAVI A V OBCI JÍLOVIŠTĚ
Na základě:
Platnost:
Důvod:
Zpracoval:
Odpovídá:
Zpracováno:

Rozhodnutí ÚMČ Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí
v sobotu 09.09.2017 v době cca 13:00-18:00 hod.
jízda historických vozidel do vrchu Zbraslav - Jíloviště
Tomáš Nedvídek (odd. příměstské dopravy)
Ing. Radim Kohutka (vedoucí Oddělení projektování příměstské dopravy)
v Praze dne 2. srpna 2017

Linka 165 - Dočasná změna trasy a zastávek a spojů
VEDENÍ TRASY
směr „Jižní Město“:
Nástup v zastávce „Sídliště Zbraslav“ - vpravo ul. Vilímkova - vpravo ul. Tadrova - vlevo ul. K Peluňku vpravo ul. Josefa Houdka - podjezd pod ul. Strakonickou - přímo ul. Bartoňova - Zbraslavské náměstí přímo ul. Žitavského do zastávky „Zbraslavské náměstí“ a dále po své pravidelné trase

směr „Sídliště Zbraslav“:
Do zastávky „Zbraslavské náměstí“ beze změny a dále přímo ul. Bartoňova - přímo podjezd
pod ul. Strakonickou - přímo ul. Josefa Houdka - vlevo ul. K Peluňku - přímo ul. Žabovřeská - vpravo
ul. Paškova do výstupní zastávky „Sídliště Zbraslav“

ZASTÁVKY
Ruší se:
„U Včely“
„Žabovřeská“

- ve směru „Jižní Město“ (802/2)
- ve směru „Sídliště Zbraslav“ (802/3)

Zřizuje se:
„Peluněk“

„Kostrounek“

- ve směru „Jižní Město“ v ul. K Peluňku, v pravidelné zastávce linky PID 241 ve směru
do Lipenců (537/2)
- ve směru „Sídliště Zbraslav“ v ul. Josefa Houdka, cca 15 m před křižovatkou s ul. K Peluňku,
u panelového nástupiště
- pouze ve směru „Sídliště Zbraslav“ v ul. Žabovřeské, v pravidelné zastávce linky PID 241
ve směru od Lipenců (288/2)

SPOJE
•
•

Po stanovené objízdné trase pojedou spoje s odjezdem ze zastávky „Sídliště Zbraslav“ ve 13:14, 13:44, 14:14,
14:44, 15:14, 15:44, 16:14, 16:44, 17:14 a 17:44 hod.
Po stanovené objízdné trase pojedou spoje s odjezdem ze zastávky „Jižní Město“ ve 12:37, 13:07, 13:37,
14:07, 14:37, 15:07, 15:37, 16:07, 16:37 a 17:07 hod.

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

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

Tel.: 234 704 591
Fax: 224 229 423

2/3

Linky 317 a 321 - Dočasné zrušené zastávky „Jíloviště, Cukrák“
VEDENÍ TRASY
Obousměrně beze změny

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Jíloviště, Cukrák“ - obousměrně (1702/1,2)

SPOJE
•
•
•
•

Na lince PID 317 ve směru z Prahy do Mníšku pod Brdy nezastavují v zastávce „Jíloviště,
s odjezdy ze zastávky „Praha, Smíchovské nádraží“ ve 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30 hod.
Na lince PID 317 ve směru z Mníšku pod Brdy do Prahy nezastavují v zastávce „Jíloviště,
s příjezdy do zastávky „Praha, Smíchovské nádraží“ ve 13:32, 14:32, 15:32, 16:32 a 17:32 hod.
Na lince PID 321 ve směru z Prahy do Mníšku pod Brdy nezastavují v zastávce „Jíloviště,
s odjezdy ze zastávky „Praha, Smíchovské nádraží“ ve 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hod.
Na lince PID 321 ve směru z Mníšku pod Brdy do Prahy nezastavují v zastávce „Jíloviště,
s příjezdy do zastávky „Praha, Smíchovské nádraží“ ve 14:02, 15:02, 16:02, 17:02 a 18:02 hod.

Cukrák“ spoje
Cukrák“ spoje
Cukrák“ spoje
Cukrák“ spoje

Linka 318 - Dočasná změna trasy a zastávek a spojů
VEDENÍ TRASY
.Linka je vedena polookružně v trase „Smíchovské nádr. - Zbraslavské nám. - Smíchovské nádr.“.
směr „Jíloviště“ „Zbraslavské náměstí“:
Do zastávky „Lahovice“ beze změny a dále přímo ul. Strakonická - vpravo sjezdová rampa do ul. Bartoňova
(sjezd směr Lipence) - vlevo podjezd pod ul. Strakonickou - přímo ul. Bartoňova - Zbraslavské náměstí vlevo ul. U Národní galerie do zastávky „Zbraslavské náměstí“ (směr centrum) - výstup

směr „Praha, Smíchovské nádraží“:
Nástup (zastávka „Zbraslavské náměstí“) a dále po své pravidelné trase

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Zbraslavské náměstí“
„U Včely“
„Žabovřesky“
„Na Drahách“
„Pod Zatáčkou“
„Baně“
„K Chatám“
„Jíloviště, Cukrák“
„Jíloviště“

- obousměrně (902/3,4)
- obousměrně (802/1,2)
- obousměrně (917/1,2)
- obousměrně (1039/1,2)
- obousměrně (578/1,2)
- ve směru „Smíchovské nádraží“ (14/2)
- obousměrně (1701/1,2)
- obousměrně (1702/1,2)
- obousměrně (1739/1,2)

Zřizuje se:
„Zbraslavské náměstí“

- výstupní, nástupní v ul. U Národní galerie, v pravidelné nácestné zastávce linky PID
318 směrem do centra (902/4)

SPOJE
•
•

V úseku „Praha, Smíchovské nádraží - Jíloviště“ jsou zrušeny spoje s odjezdy z výchozí zastávky ve 13:19,
14:19, 15:19, 16:19 a 17:19 hod.
V úseku „Jíloviště - Praha, Smíchovské nádraží“ jsou zrušeny spoje s odjezdy z výchozí zastávky ve 13:14,
14:14, 15:14, 16:14 a 17:14 hod.
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•

V polookružní trase „Praha, Smíchovské nádraží - Praha, Zbraslavské náměstí - Praha, Smíchovské nádraží“
jsou mimořádně zavedeny spoje s odjezdy z výchozí zastávky ve 13:19, 14:19, 15:19, 16:19 a 17:19 hod.

PROVOZNÍ PARAMETRY
- zpracováno do databáze JŘ:
- změna pro hlásiče APEX:
- změna dat pro palubní PC:
- nutný vývěs JŘ:
- vývěs informačních vývěsek:

ANO
NE
ANO
ANO - linka PID 318 formou vývěsky
ANO - společnou vývěsku zajistí dopravce „Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.“

OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM
NE
- změna zastávkového infosystému: ANO - na dotčených autobusových zastávkách budou rozvěšeny pouze informační

- změna v umístění označníků:

vývěsky pro cestující

UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH VÝVĚSEK
Informace pro cestující budou vyvěšeny ve vybraných zastávkách linek PID 165, 317, 318 a 321. Vývěs v pásmu
1 (tj. „Jíloviště, Cukrák“ a „Jíloviště“) zajistí dotčený dopravce nebo ROPID.

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí Odboru příměstské dopravy
Dotčení dopravci:
Na vědomí:

Martin UHER, spol. s r.o. (linky PID 317, 318, 321)
ARRIVA CITY s.r.o. (linka PID 165)
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. (linky PID 129, 241)

