ROPID informuje, že od 19. 3. 2018 dojde k zahájení výluk na linkách
PID 489, 490, 494 a 495
1.
Linka PID 494 (společně s linkami PID 385, 428 a 469) bude od 19. 3. 2018 až cca do
konce října 2018 zasažena uzavírkou ul. Politických vězňů v Říčanech.
Linky 385, 428, 469 a 494 budou vedeny ze zastávky Říčany, nám. objízdnou trasou ulicemi
17. listopadu a Pod Lihovarem. Spoje výchozí a končící v zastávce Říčany, Nádraží budou
začínat a končit v zastávce Říčany, Pod lihovarem. Víkendové spoje linky 494 ze směru
Strančice, žel. st. budou ze zastávky Říčany, Pod lihovarem prodlouženy do zastávky
Říčany, Wolkerova. Zastávky Říčany, 5. května a Říčany, Nádraží budou pro linky 385, 428,
469 a 494 dočasně zrušeny. Zastávka Říčany, Štefánikova bude obsloužena pouze
vybranými spoji. Pro linky 385, 428 a 469 i zbývající spoje linky 494 bude dočasně zřízena
zastávka Říčany, park A. Švehly.
Jízdní řády jsou již ke stažení na webových stránkách https://pid.cz.
2.
Linky PID 489, 494 a 495 budou od 19. 3. 2018 do 20. 4. 2018 dotčeny úplnou uzavírkou ul.
Hrdinů ve Strančicích od železničního přejezdu ke křižovatce s ul. Průmyslová (křižovatka
ale bude průjezdná).
Většina spojů bude mezi Strančicemi a Mnichovicemi vedena po odklonové trase přes
Všestary (zastaví v zastávkách „Všestary, Strančická“ a „Všestary“), tudíž tyto spoje
neobslouží zastávku „Všestary, Vávrov“.
Pro zajištění alespoň minimální obsluhy Vávrova a i z provozních důvodů budou vybrané
spoje odjíždět ve Strančicích z jižního terminálu (tj. od nádražní budovy).
Jízdní řády jsou opět ke stažení na webových stránkách https://pid.cz.
Na víkend 21. – 22. 4. 2018 je plánována úplná uzavírka křižovatky Hrdinů X
Průmyslová ve Strančicích. O tomto víkendu budou všechny linky odjíždět z jižního
terminálu (od nádražní budovy).

V souvislosti s výlukami došlo k mírným posunům odjezdů spojů (v řádu několika
málo minut), a to z důvodu delší (489, 490, 495) anebo kratší (494) kilometrické trasy.
Věnujte, prosím, pozornost výlukovým jízdním řádům.

