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dočasná změna

Sledujte, prosím, výlukový jízdní řád.

od 10. května 2017 (středa) 
do odvolání (cca konec srpna) 

Uzavírka silnice III/10126 Krahulov – Mezouň

Vážení cestující,

z důvodu výstavby kanalizace 
v Mezouni a uzavírky silnice 
III/10126 dochází od 10. 5. 
2017 do odvolání (předpoklad 
konec srpna 2017) ke změne 
trasy linky 311.

Mezi zastávkami Nučice, 
Prokopská náves a Vysoký  
Újezd, sokolovna je linka  
vedena po odklonové trase  
přes dočasně zřízenou  
zastávku Mezouň, Letník. 

Do zastávek Nučnice, Sokolská  
a Nučice, Na Krahulově zajíždí  
pouze vybrané spoje - viz 
jízdní řád. 

Zastávky Nučice, žel. zast.  
a Mezouň jsou zrušeny.
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Dopravní opatření 

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

E-mail:  ropid@ropid.cz  Tel.:  234 704 591 
Web:  www.ropid.cz Fax:  224 229 423 

              číslo 62/2017 

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY PRO LINKU PID 311 
  

Na základě: rozhodnutí MěÚ Beroun č.j.: 

Platnost: od zahájení provozu dne 10.5.2017 (středa)  

 do ukončení provozu dne 1.9.2017 (pátek) 

Důvod: výstavba kanalizace 

Investor: obec Mezouň 

Zhotovitel:   

Zpracoval: Martin Brzický (234 704 530) 

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

Zpracováno: V Praze dne 20.4.2017 
  

 

VEDENÍ TRASY 

 
směr Mořina/Řevnice (spoje jedoucí přes zastávku „Nučice, Na Krahulově“): 
do zastávky „Nučice, Na Krahulově“ beze změny – přímo Tyršova – vpravo Na Krahulově – vlevo Na 
Krahulově – vlevo Tyršova – vpravo silnice III/1025 (směr Mezouň)  – přímo silnice III/10125 a dále po 
pravidelné trase 
 
směr Mořina/Řevnice (spoje jedoucí MIMO zastávku „Nučice, Na Krahulově“): 
do zastávky „Nučice, Prokopská náves“ beze změny – přímo Pražská – vlevo silnice III/1025 (směr Mezouň)  
– přímo silnice III/10125 a dále po pravidelné trase 
 
směr Praha,Zličín (spoje jedoucí přes zastávku „Nučice, Na Krahulově“): 
do zastávky „Vysoký Újezd, Sokolovna“ beze změny – přímo přímo silnice III/1025 – vpravo silnice III/10125 – 
v obci Mezouň   – přímo silnice III/10125 – v obci Nučice – vlevo Tyršova – vpravo Na Krahulově – vlevo 
Na Krahulově – vlevo Tyršova a dále po pravidelné trase 
 
směr Praha,Zličín (spoje jedoucí MIMO zastávku „Nučice, Na Krahulově“): 
do zastávky „Vysoký Újezd, Sokolovna“ beze změny – přímo přímo silnice III/1025 – vpravo silnice III/10125 – 
v obci Mezouň   – přímo silnice III/10125 – v obci Nučice – vpravo Pražská a dále po pravidelné trase 
 
 

ZASTÁVKY 

Ruší se: 
„Mezouň“ (1655/1,2) – v obou směrech 

„Nučice, Žel. zast.“ (1656/1,2) – v obou směrech 
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Zřizuje se: 
„Mezouň,Letník“  – směr „Vysoký Újezd, Sokolovna“ (4931/1) – v čele dočasného nástupiště na silnici III/10127,  

vstřícně vjezdu do objetu č.p.83, v prostoru bývalé zastávky ČSAD, u přístřešku 

– směr „Nučice,Na Krahulově“ / „Nučice, Prokopská náves“ (4931/2) – v čele dočasného 
nástupiště na silnici III/10127, 2m před vjezdem  do objetu č.p.83, v prostoru bývalé zastávky 
ČSAD, vstřícně přístřešku 

 

 

PROVOZNÍ PARAMETRY 

– zapracováno do databáze JŘ:    ANO  

– změna pro hlásiče APEX:           ANO 

– nutný vývěs JŘ:  ANO  

– změna dat pro palubní PC: ANO 

– vývěs informačních vývěsek: ANO 
 
 

 

 
 

Ing. Jiří Vyčítal 

vedoucí Odboru příměstské dopravy 
 

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