Dopravní opatření
číslo 116/2014
DOČASNÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A JŘ PRO LINKU
PID 494
Na základě:
Platnost:

Rozhodnutí OSAD MěÚ Říčany, č.j. 107148/2014-MURI/OSAD
od zahájení provozu dne 1.7.2014 (úterý)
do odvolání (cca do konce října 2014)
Havárie mostu 1011-2 na silnici III/1011 před křižovatkou s I/2 u Vojkova (bezodkladné uzavření
mostu, následná výstavba nového mostu)
Ing. Oldřich Kadavý
Mgr. Luděk Kudláček (vedoucí Oddělení příměstské dopravy)
v Praze dne 27.6.2014

Důvod:
Zpracoval:
Odpovídá:
Zpracováno:

TECHNICKÉ ÚDAJE
TRASA
POUZE PRO SPOJE JEDOUCÍ VE VARIANTĚ PŘES ZASTÁVKU „TEHOV, LADA“
Směr „Říčany“:
Ve směru ze Strančic, resp. Všestar do zastávky „Tehov“ po pravidelných trasách – v Tehově vlevo III/1011 –
ve Světicích II/107 – v Říčanech Široká – vlevo Jizerská – Na Obci – vpravo Rooseveltova – Masarykovo
náměstí – vlevo 17. listopadu – vlevo Pod Lihovarem – na okružní křižovatce vpravo Říčanská – vlevo Za
Větrníkem – vpravo Černokostelecká – vlevo místní komunikace do zastávky „Říčany, Černokostelecká“) –
vybrané spoje výstup – místní komunikace – vpravo Černokostelecká – vpravo AO „Říčany, Olivovna“ –
výstup.
Směr „Strančice, žel.st.“:
Nástup AO „Říčany, Olivovna“ – vlevo Černokostelecká – vlevo místní komunikace do zastávky „Říčany,
Černokostelecká“ – vybrané spoje nástup – vpravo místní komunikace – Černokostelecká – vpravo Spojka –
vlevo Říčanská – na okružní křižovatce vpravo Pod Lihovarem – vpravo 17. Listopadu – vpravo Masarykovo
náměstí – Rooseveltova – vlevo Na Obci – Jizerská – vpravo Široká – II/107 – ve Světicích vlevo III/1011 –
v Tehově vpravo do zastávky „Tehov“.
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ZASTÁVKY
Ruší se:
„Tehov, Lada“ – oba směry (2086/1,2)
„Říčany, Wolkerova“ – výstupní i nástupní (1898/1,2)
„Říčany, Podhradí“ – oba směry (1811/1,2)
„Říčany, U podjezdu“ – směr „Říčany, Pod lihovarem“ (1891/1)
„Říčany, Spojovací ZŠ“ – směr „Říčany, K žel.st.“ (1888/2)

PROVOZNÍ PARAMETRY
– zapracováno do databáze JŘ:
– změna pro hlásiče APEX:
– nutný vývěs JŘ:
– změna dat pro palubní PC:
– vývěs informačních vývěsek:
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OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM
- změna v umístění označníků:
- změna zastávkového infosystému:
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UPOZORNĚNÍ: V případě, že dotčený dopravce není totožný s majitelem dotčeného zastávkového zařízení
(tj. označníků zastávek a dalšího zastávkového vybavení dle znění § 18, písm. f) zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů), je tento povinen změny vyvolané dopravním opatřením na
tomto zařízení oznámit jeho majiteli a na smluvním základě jejich realizaci u něho objednat (zabezpečení
plnění Standardů kvality PID, 3.2.A Informování na zastávkách).

UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH VÝVĚSEK
Zastávková zařízení v majetku dotčených dopravců (ARRIVA PRAHA):
Všechny zastávky linky PID 494 (v provozu i rušené)

Zastávková zařízení v majetku jiných dopravců:
nejsou
Termín rozvěšení:
Po celou dobu trvání dopravního opatření dle dispozic pro vývěs organizace ROPID.

UPOZORNĚNÍ: Cca do začátku září probíhá dopravní omezení v centrální části Říčan + platí úpravy
jízdního řádu kvůli výluce na 489 (uzavírka mostu u Menčic).

Poznámka: Dotčené autobusové linky ostatních dopravců - nejsou.

Ing. Martin Jareš, Ph.D.
vedoucí odboru projektování dopravy
Dotčení dopravci: ARRIVA PRAHA, s.r.o

