Dopravní opatření
číslo 111/2017
DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK V OBLASTI
TEHOVA PRO LINKU PID 494
Na základě:
Platnost:

Rozhodnutí OÚ Tehov
od zahájení do ukončení provozu dne 24.6.2017 (sobota)

Důvod:
Investor:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Odpovídá:
Zpracováno:

Kulturní akce „Tehovská pouť“ – uzavírka Svatojanské návsi v Tehově
Obec Tehov, Panská 107, 251 01 Tehov
odp. pracovník Ing. arch. David Hlouch; dopravní značení – Quo s.r.o. – Lukáš Ryba (737 797 427)
Ing. Oldřich Kadavý (tel. 234 704 536, 724 573 144)
Ing. Radim Kohutka (vedoucí Oddělení projektování příměstské dopravy)
V Praze dne 19.6.2017

VEDENÍ TRASY
Směr „Říčany, Nádraží“:
Do zastávky „Všestary“ po pravidelné trase – Říčanská – přímo III/1012 – Hlavní ve Světicích – vpravo Na
Lada – v Tehově Panská do přemístěné zastávky „Tehov“ – přímo III/1011 do zastávky „Tehov, Lada“ a
dále po pravidelné trase.
Směr „Strančice, žel.st.“:
Do zastávky „Tehov, Lada“ po pravidelné trase – III/1011 – v Tehově přímo Panská do přemístěné zastávky
„Tehov“ – Panská – ve Světicích Na Lada – vlevo Hlavní – III/1012 – Říčanská ve Všestarech do
zastávky „Všestary“ a dále po pravidelné trase.
Spoj s odjezdem v 23:10 ze zast. „Říčany,Nádraží“ směr „Všestary“ pojede po své pravidelné trase. Při
průjezdu přes náves v Tehově je ovšem potřeba dbát zvýšené opatrnosti na možné rozjařené návštěvníky
akce (stánky by již měly být v tuto hodinu sklizeny).

ZASTÁVKY
Přemisťuje se:
„Tehov“ (2052/1) – směr „Strančice, žel.st.“ – do ul. Panská, cca 12m za křižovatku se silnicí III/1013, cca 4m před
vjezd do objektu č.p.11, k chodníkové hraně
„Tehov“ (2052/2) – směr „Říčany, Nádraží“ – do ul. Panská, cca 14m před křižovatku se silnicí III/1013, ke křížku,
naproti vjezdu do objektu č.p.11, k chodníkové hraně
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Zřizuje se:
„Tehov, Hačálka“ (4252/1,2) – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky 494

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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Dotčené autobusové linky ostatních dopravců: nejsou

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí Odboru příměstské dopravy

Dotčení dopravci: ARRIVA CITY s.r.o.

