Dopravní opatření
401/2021

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID
164, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 365, 380,
384, 386, 404, 425, 555, 631
Rozhodnutí KÚSK č.j.:094448/2021/KUSK-DOP/Bry
MěÚ Beroun č.j.: MBE/49284/2021/DOPR-Hav
MěÚ Kladno č.j.: ODaS/1635-2/21/280
MěÚ Černošice č.j.: VÝST:109151/2021/Kou
od cca 8:00 hodin do cca 17:00 hodin dne 28.8.2021 (sobota)
dle jednotlivých etap

Na základě:
Platnost:
Licenční číslo:
Důvod:
Zpracoval:
Investor:
Zhotovitel:
Odpovídá:
Zpracováno:

Konání cyklistického závodu
Martin Brzický
Ing. Radim Kohutka (vedoucí oddělení příměstské dopravy)
v Praze dne 12.8.2021

LINKA 164
Linka bude ve směru od Petřin ukrácena do zastávky Sídliště Řepy. Provoz v úseku
Sídliště Řepy – Sobín se ruší na nezbytně nutnou dobu. Zajistí dispečink PID.

LINKY 307,308,310,311,380 (PRAHA – SILNICE II/605)
V DOBĚ 12:30 – 16:20
VEDENÍ TRASY
směr Praha:
beze změny
Kladno/Beroun/Nučice/Mořina:
AO Zličín - vlevo Řevnická – vpravo nájezdová rampa na Rozvadovskou spojku – vpravo druhým sjezdem sjezdový
rampa směr D0 – přímo směr D0 – na EXIT 21 sjezdová rampa vpravo Poncarova – vpravo nájezdová rampa na D0 –
D0 –na EXIT 23A Třebonice vpravo sjezdová rampa – vpravo silnice III/0058 (– linka 310 vlevo silnice III/00512 a dále
po pravidelné trase) – na OK druhým sjezdem silnice II/605 a dále po pravidelných trasách

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Depo Zličín“ až “Chrášťany“

– směr Rudná

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
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LINKY 304, 305, 386 A 405
V DOBĚ 12:40 – 16:20
VEDENÍ TRASY
směr „Praha,Zličín“:
Rakovník, Aut.st. / Stochov, náměstí až D0 beze změny – vpravo sjezdová komunikace směr D5 – levým pruhem
„průplet“ – vpravo nájezd na D5 směr Praha – Rozvadovská spojka – vpravo sjezd do ulice Řevnické – přímo Řevnická
– vpravo AO Zličín – výstup
směr Rakovník/Stochov:
AO Zličín nástup – vlevo Řevnická – vpravo nájezdová rampa Rozvadovská spojka – Rozvadovská spojka – vpravo
sjezdová rampa na D0 – přímo D0 a dále po pravidelných trasách

LINKA 306
V DOBĚ 9:50 – 10:30 A 11:10 – 11:50
VEDENÍ TRASY
směr „Kladno, Autobusové nádraží“:
AO Zličín nástup – vlevo Řevnická – vpravo nájezdová rampa Rozvadovská spojka – Rozvadovská spojka – vpravo
sjezdová rampa na D0 – přímo D0 – na EXIT 26 vpravo sjezdová rampa – vlevo spojka na D6 – vpravo D6 – na EXIT 7
výjezd z D6 – na OK vpravo (prvním sjezdem) na silnici II/201 včetně průjezdu mezilehlými OK – na OK s I/6 vlevo
(třetím výjezdem z OK) – silnice I/6 – přímo silnice I/6 včetně průtahu obcí Jeneč – v obci Hostivice Čsl. Armády (silnice
I/6) – vpravo Litovická a dále po stávající výlukové trase
směr „Praha, Zličín“:
AO Kladno, Autobusové nádraží až „Hostivice, stadion“ po stávající výlukové trase – přímo Litovická – vlevo Čsl.
Armády (silnice I/6) včetně průtahů obcí Jeneč – na OK se silnicí II/101 vpravo (prvním výjezdem) silnice II/201 – na OK
vlevo D6 (směr Praha) – na EXIT 1 vpravo nájezdová rampa na D0 - vpravo sjezdová komunikace směr D5 – levým
pruhem „průplet“ – vpravo nájezd na D5 směr Praha – Rozvadovská spojka – vpravo sjezd do ulice Řevnické – přímo
Řevnická – vpravo AO Zličín – výstup

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Sídliště Zličín“ až “Hostivice“ – všechny v obou směrech

V DOBĚ 12:30 – 16:20
VEDENÍ TRASY
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směr „Kladno, Autobusové nádraží“:
AO Zličín nástup – vlevo Řevnická – vpravo nájezdová rampa Rozvadovská spojka – Rozvadovská spojka – vpravo
sjezdová rampa na D0 – přímo D0 – na EXIT 26 vpravo sjezdová rampa - vpravo silnice I/6 – vpravo spojka do ulice Na
Hůrce – vlevo Na Hůrce – přímo silnice I/6 a dále po stávající výlukové trase
směr „Praha, Zličín“:
AO Kladno, Autobusové nádraží až „Hostivice“ beze změny – přímo silnice I/6 – přímo Na Hůrce – vpravo Karlovarská –
vpravo nájezdová rampa na D0 (směr D1, Zličín) – vpravo sjezdová komunikace směr D5 – levým pruhem „průplet“ –
vpravo nájezd na D5 směr Praha – Rozvadovská spojka – vpravo sjezd do ulice Řevnické – přímo Řevnická – vpravo
AO Zličín – výstup

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Sídliště Zličín“ až “Hostivice, Na Pískách“
– všechny v obou směrech
Zřizuje se:
„Hostivice, Nouzov“
– obousměrně v pravidelných zastávkách linky 386

LINKA 307
V DOBĚ 10:05 – 12:25 (ÚSEK PTICE)
VEDENÍ TRASY
směr „Kladno, U Hvězdy“:
AO Zličín až „Úhonice“ beze změny – vpravo Jenečská (silnice III/00520) – přímo silnice III/00520 – vlevo silnice
III/00518 – včetně průtahu obcí Chýně – vlevo silnice I/6 včetně průtahu obcí Jeneč – na OK vlevo (třetím výjezdem)
silnice II/201 – v obci Unhošť přímo silnice II/201 a dále po pravidelné trase
směr „Praha, Zličín“:
AO Kladno, U Hvězdy až „Unhošť, náměstí“ po stávající trase – vlevo silnice II/201 – přímo silnice II/201 – na OK
vpravo silnice I/6 včetně průtahu obcí Jeneč – vpravo silnice III/00518 (včetně průtahu obcí Chýně) – vpravo silnice
III/0520 – vpravo silnice II/101 a dále po stávající trase

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Ptice, křižovatka“ až “Svárov, Rymaň“ – všechny v obou směrech

V DOBĚ 12:25 – 16:20 (ÚSEK ÚHONICE)
VEDENÍ TRASY
beze změny
linka projíždí uzavřeným úsekem v obci Úhonice podle pokynu pořadatele se zvýšenou opatrností

ZASTÁVKY
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Ruší se:
„Úhonice“
– v obou směrech

LINKA 311
V DOBĚ 12:00 – 15:10 (ÚSEK BUBOVICE)
VEDENÍ TRASY
směr „Mořina“:
AO Zličín až „Vysoký Újezd, Kozolupy“ beze změny –vpravo silnice III/11610 vlevo silnice III/11613 a dále po pravidelné
trase
Spoj pojede v úseku „Mořina, odb. lom“ až „Mořinka“ o cca 10 minut dříve oproti pravidelnému JŘ, v zastávce „Mořina,
odb. lom“ není možné bezpečně vyčkávat času pravidelného odjezdu.
směr „Praha, Zličín“:
do zastávky „Mořina, Trněný Újezd, rozc. I“ po stávající trase – přímo silnice III/11610 – vlevo silnice III/11610 –
vpravo silice III/10125 a dále po stávající výlukové trase

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Bubovice“ až “Bubovice,Višňovka“

– všechny v obou směrech

LINKA 365
V DOBĚ 12:50 – 16:40
VEDENÍ TRASY
směr „Praha,Motol“ „Praha,Vypich“
AO Stochov, nám. až „Bílá Hora“ beze změny – přímo Karlovarská – vlevo Ankarská – výstup
manipulačně:
výstup – vpravo AO Vypich – manipulace – vpravo Karlovarská – přímo Karlovarská – nástup
směr „Stochov,nám.“:
nástup – přímo Karlovarská a dále po stávající trase

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Kukulova“ až “Motol“ – v obou směrech
Zřizuje se:
„Vypich“
– výstupní – v pravidelné výstupní zastávce linky 304
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LINKA 384
V DOBĚ 12:50 – 16:40
VEDENÍ TRASY
směr „Praha, Zličín“
AO Hořovice, Nám. Boženy Němcové. až „Loděnice“ beze změny přímo silnice II/605 – přímo silnice II/605 směr Rudná
– na OK třetím výjezdem směr D5 – vpravo nájezdová rampa na D5 (EXIT 5) – a dále po pravidelné trase
směr „Hořovice,Nám. Boženy Němcové “:
beze změny

LINKA 386
V DOBĚ 9:50 – 10:30 A 11:10 – 11:50
VEDENÍ TRASY
směr „Unhošť,nám.“:
AO Zličín nástup – vlevo Řevnická – vpravo nájezdová rampa Rozvadovská spojka – Rozvadovská spojka – vpravo
sjezdová rampa na D0 – přímo D0 – na EXIT 26 vpravo sjezdová rampa – vlevo spojka na D6 – vpravo D6 – na EXIT 7
výjezd z D6 – na OK vpravo (prvním sjezdem) na silnici II/201 včetně průjezdu mezilehlými OK – na OK s I/6
přímo(druhým výjezdem z OK) – silnice II/201 a dále beze změny
směr „Praha, Zličín“:
do zastávky „Jeneč, Vysílací středisko““ po stávající– přímo silnice II/201 – na OK přímo (druhým výjezdem) silnice
II/201 – na OK vlevo D6 (směr Praha) – na EXIT 1 vpravo nájezdová rampa na D0 - vpravo sjezdová komunikace směr
D5 – levým pruhem „průplet“ – vpravo nájezd na D5 směr Praha – Rozvadovská spojka – vpravo sjezd do ulice
Řevnické – přímo Řevnická – vpravo AO Zličín – výstup

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Jeneč“ až “Hostivice,Palouky“ – všechny v obou směrech

LINKY 304 A 380
V DOBĚ 12:50 – 16:40
VEDENÍ TRASY
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Linky budou v úseku Zličín – Nemocnice Motol – Vypich zrušeny.

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Sídliště Zličín“ až “Vypich/Kukulova“

– všechny v obou směrech

LINKA 425
V DOBĚ 11:30 – 14:30
VEDENÍ TRASY
směr „Loděnic“ „Beroun,Wagnerovo náměstí“:
do zastávky „Beroun,Plzeňská brána“ beze změny – přímo Politických vězňů – vlevo Wagnerovo náměstí - výstup
směr „Králův Dvůr, Popovice“:
Beroun, Wagnerovo náměstí nástup – vpravo Politických vězňů a dále po pravidelné trase
Linka bude v úseku Beroun, U Černého koně – Loděnice zrušena.

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Beroun, U Černého koně“ až “Loděnice“

– všechny v obou směrech

LINKY 404 A 555
Spoje linek budou v místě závodu (okres Rakovník) přidrženy podle aktuálního stavu
dopravního omezení. Zajistí dispečink PID.

LINKA 630
V DOBĚ 10:15 – 12:40
VEDENÍ TRASY
směr „Beroun,Jarov,náves“:
do zastávky „Unhošť, Dědkův mlýn“ beze změny – přímo silnice II/118 – vpravo Na Vápenici – přímo přejezdem přes
uzavřenou silnici III/1164 Malá Strana – přímo Hýskovská – vlevo Hýskovská – vpravo Třetí – vpravo Sobočina – přímo
Hýskovská – přímo Malá strana – přímo přejezdem přes uzavřenou silnici III/1164 Na Vápenici – vpravo silnice II/118 a
dále beze změny
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směr „Kladno, Autobusové nádraží“:
do zastávky „Chyňava, Libečov, U mostu“ beze změny – přímo silnice II/118– vlevo Na Vápenici – přímo přejezdem
přes uzavřenou silnici III/1164 Malá Strana – přímo Hýskovská – vlevo Hýskovská – vpravo Třetí – vpravo Sobočina –
přímo Hýskovská – přímo Malá strana – přímo přejezdem přes uzavřenou silnici III/1164 Na Vápenici – vlevo silnice
II/118 a dále beze změny

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Chyňava, U Jonášů“ a “Chyňava, U Nováků“

– všechny v obou směrech

Zřizuje se:
„Chyňava, Sídliště“ a “Chyňava, škola“ – v pravidelných zastávkách linky 630 (školní spoje)

LINKA 631
V DOBĚ 11:30 – 14:30
VEDENÍ TRASY
směr „Nižbor,Šnárová“ „Beroun,Wagnerovo náměstí“:
do zastávky „Beroun,Plzeňská brána“ beze změny – přímo Politických vězňů – vlevo Wagnerovo náměstí - výstup
směr „Suchomasty“:
Beroun, Wagnerovo náměstí nástup – vpravo Politických vězňů a dále po pravidelné trase
Linka bude v úseku Beroun, U Černého koně – Nižbor, Šnárová zrušena.

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Beroun, U Černého koně“ až “Nižbor, Šnárová“ – všechny v obou směrech

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

NE
NE
NE
NE
NE
Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí Odboru příměstské dopravy

Dotčení dopravci:

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o.
ČSAD MHD Kladno a.s.
Transdev Střední Čechy s.r.o.

